УНИВЕРЗИТЕТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ” - БИТОЛА

Б И Л Т Е Н
Бр. 475

ГОДИНА XLI, Битола, 01.10.2020 година

Издание на Универзитетот „Св. Климент Охридски”- Битола

Одговорен уредник

Редакциски одбор

М-р Офелија Христовска
Генерален секретар

Проф. д-р Гордана Трајкоска, проректор
Економски факултет-Прилеп
Проф. д-р Љупче Кочоски, проректор
Факултет за биотехнички науки – Битола
Проф. д-р Игор Неделковски, проректор
Факултет за информатички и комуникациски
технологии-Битола
Проф. д-р Марјан Ѓуровски, проректор
Факултет за безбедност-Скопје

Д-р Елена К. Ристоска, советник

Уредник

Д-р Елена К. Ристоска

Умножено на електронски печатар на Универзитетот
„Св. Климент Охридски” – Битола

СОДРЖИНА

ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ- ПРИЛЕП
Извештај од Комисија за оценка на докторски труд на кандидатот м-р Викторија Трајков ..... 1
Извештај од Комисија за оценка на докторски труд
на кандидатот м-р Кристина Николовска ................................................................................. 14
ПЕДАГОШКИ ФАКУЛТЕТ-БИТОЛА
Одлука за прифаќање наслов на тема за магистерски труд
на кандидатот Татјана Бабаровска ................................................................................................ 21
Одлука за прифаќање наслов на тема за магистерски труд
на кандидатот Елена Шалевска ................................................................................................... 22

ФАКУЛТЕТ ЗА ТУРИЗАМ И УГОСТИТЕЛСТВО – ОХРИД
Извештај од Комисија за оценка на докторски труд на кандидатот м-р Есад Ислами ........... 23
Извештај од Комисија за оценка на докторски труд на кандидатот м-р Шериф Ага .............. 28

ФАКУЛТЕТ ЗА ИНФОРМАТИЧКИ И КОМУНИКАЦИСКИ ТЕХНОЛОГИИ-БИТОЛА
Статутарна одлука за измена и дополнување на Статутот на Факултетот за информатички и
комуникациски технологии – Битола ........................................................................................... 36

ВЕТЕРИНАРЕН ФАКУЛТЕТ-БИТОЛА
Рецензија за учебното помагало Практикум по основи на микробиолошката лабораториска
техника од авторот проф. д-р Сашо Стојановски ......................................................................... 37
ВИСОКА МЕДИЦИНСКА ШКОЛА-БИТОЛА
Реферат за избор на наставник во научната област Радиологија ................................................ 39

ПРАВЕН ФАКУЛТЕТ – КИЧЕВО
Реферат за избор на наставник во научните области Трговско право
и Човекови права и слободи …………………………………………………………................... 49
Одлука за прифаќање наслов на тема за магистерски труд
на кандидатот Сибел Ајруш ....................................................................................................... 65
Одлука за прифаќање наслов на тема за магистерски труд
на кандидатот Даниела Трифуновска ........................................................................................... 66
Одлука за прифаќање наслов на тема за магистерски труд
на кандидатот Божидар Крстески ................................................................................................ 67
Одлука за прифаќање наслов на тема за магистерски труд
на кандидатот Мерита Шахин ....................................................................................................... 68
Одлука за прифаќање наслов на тема за магистерски труд
на кандидатот Михаела Неделкоска ........................................................................................... 69
Одлука за прифаќање наслов на тема за магистерски труд
на кандидатот Симона Петкоска .................................................................................................. 70
Одлука за прифаќање наслов на тема за магистерски труд
на кандидатот Дарко Чороловски ...................................................................................................71
Одлука за прифаќање наслов на тема за магистерски труд
на кандидатот Теодора Спировска ................................................................................................ 72
Одлука за прифаќање наслов на тема за магистерски труд
на кандидатот Анета Димоска ....................................................................................................... 73

1

До
Наставно-научниот совет на
Економскиот факултет – Прилеп
Предмет: Извештај за оценка на докторска дисертација
Наставно-научниот совет на Економскиот факултет – Прилеп, на седницата одржана
на 25.06.2020 година, со одлука број 02-363/7 формира Kомисија за оценка на докторската
дисертација на тема: „Меѓународната маркетинг комуникација како фактор за
брендирање на Република Македонија и нејзините производи“ од кандидатот м-р
Викторија Трајков во состав:
1. Проф. д-р Каролина Илиеска, Универзитет „Св. Климент Охридски“ - Битола,
Република Северна Македонија,
2. Проф. д-р Гоце Менкиноски, Универзитет „Св. Климент Охридски“ - Битола,
Република Северна Македонија,
3. Проф. д-р Неџби Весели, Универзитет Југоисточна Европа – Тетово, Република
Северна Македонија,
4. Проф. д-р Снежана Обедниковска, Универзитет „Св. Климент Охридски“ – Битола,
Република Северна Македонија,
5. Проф. д-р Дејан Здравески, Универзитет „Св. Климент Охридски“ – Битола,
Република Северна Македонија.
Врз основа на чл. 194 од Статутот на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ –
Битола и чл.56 од Правилникот за условите, критериумите и правилата за запишување и
студирање на трет циклус студии на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – Битола,
Комисијата до Наставно-научниот совет на Економскиот факултет во Прилеп го
поднесува следниов:
ИЗВЕШТАЈ

1.

Биографија на кандидатот

Кандидатката Викторија Трајков е родена на 28.11.1985 година во Битола.Таа се
стекнала со средно образование во гимназија, ДСУ „Таки Даскало“, Битола, а
дипломирала на ФОН универзитет, на Факултетот за применети странски јазици, насока
англиски јазик и книжевност со шпански јазик, во 2008 година. Таа во 2006 година
станува сертифициран новинар од страна на Данската школа за новинарство и
Македонскиот институт за медиуми, Скопје завршувајќи ја Едногодишната школа за
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новинарство. Кандидатката Викторија Трајков, се запишала на втор циклус студии на
Универзитетот за туризам и менаџмент, Скопје, каде се стекнала со звање магистер по
односи со јавноста во 2011 година, а во 2013 год. се запишала на докторски студии на
Економскиот факултет - Прилеп при Универзитетот „Св. Климент Охридски“, Битола.
Кандидатката Викторија Трајков, се стекнала со практично искуство, и тоа:
-2000 – 2007 година - новинар во ТВ Орбис, Битола;
-2006 година - проект менаџер во ТВ Орбис, Битола;
-Јули 2007- јули 2008 година - директор на маркетинг во Јазичен центар „Sky“ - Скопје;
-Септември 2008 - јуни 2009, Професор по англиски и шпански јазик, Јазичен центар
„Sky“ Скопје;
-2008 - 2011 година проект лидер, Македонско-американско друштво за пријателство и
соработка „4-јули“ - Битола;
- Мај 2009 - јуни 2009 година, проект лидер, Јазичен центар „Малиот принц“ Битола;
-2009 година, мониторинг асистент за медиуми, Македонски институт за медиуми, Скопје;
- Јуни 2010 - септември 2010 година, проект лидер, Јазичен центар „Малиот принц“
Битола;
- Март 2011 - септември 2011 година, трет секретар Амбасада на РМ во Мадрид,
Шпанија;
- Мај 2010 - ноември 2012 година, заменик портпарол, Министерство за надворешни
работи на РМ;
- Ноември 2012 година, волонтер, Генерален конзулат на РМ во Њујорк.
Таа присуствувала на семинари и обуки, и тоа:
-2006 -2007 година сертифициран новинар, Македонски институт за медиуми и Данска
школа за новинарство;
-Reporting on food safety, European Center for journalism, Budapest, Hungary, 2008 год.
-Истражувачко новинарство помеѓу Македонија и Романија, Центар за граѓански
комуникации, Скопје, Р. Македонија, 2008
-Обука на Аластаир Кемпел, По агенција, 2010
-Едукативна програма за изучување на трикови за пишување на успешна новинарска
сторија, Американска амбасада, Скопје, 2010
-Изучување на шпански јазик, Lexis escuela, Малага, Шпанија, 2009-2010
-2011 год. Положен државен дипломатски испит, Министерство за надворешни работи
на РМ;
-NET Institute Conference on Network Economics, NYU Stern School of Business, New York
City, USA, 2015
-Beyond Deep Breaths: Transforming the Workplace through Mindfulness, NYU Stern School
of Business, New York City, USA, 2015
-Global Business for Speed and Scale, NYU Stern School of Business, New York City, USA,
2015
-NYU 2015 Conference on digital big data smart life and mobile marketing analysis, NYU
Stern School of Business, New York City, USA, 2015
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-Dan Scgulman, CEO and President of Paypal, NYU Stern School of Business, New York City,
USA, 2015
-12th Annual Social Entrepreneurship Conference, NYU Stern School of Business, New York
City, USA, Northeastern D’Amore-McKim School of Business, 2015
-Global Business for Speed and Scale, NYU Stern School of Business, New York City, USA,
2015
-International Economics Workshop, Columbia University, New York City, USA, 2015
-Economic Theory Workshop, Columbia University, New York City, USA, 2015
-PhD talk panelist, NYU Stern School of Bussines, New York City, 2015 год.
Кандидатката Викторија Трајков ги објавила следниве трудови:
-Trajkov V., Trajkov G., THE INFLUENCE OF PUBLIC DIPLOMACY ON THE STATES
VISIBILITY IN THE INTERNATIONAL RELATIONS;
Journal of Liberty and
International Affairs, Vol. 1, No. 2, 2015| UDC 327 | ISSN 1857-9760, Published online by
the Institute for Research and European Studies – Bitola at www.e-jlia.com
- Trajkov V., THE ROLE OF ADVERTISING ON THE POLITICAL CAMPAIGNS IN THE
REPUBLIC OF MACEDONIA; Horizons, International Scientific Journal, Series A, pp.109.
,University “St.Kliment Ohridski”, Bitola, ISSN 1857 -9884
Кандидатката има солидни познавања од информациско-комуникациската
технологија и користи Microsoft Office (како и Adobe Premiere, Power Point, AutoCAD и
др.), а флуентно ги владее англискиот и шпанскиот јазик и има познавања од
италијанскиот јазик.
Кандидатката има способност за планирање и организирање, тимска работа, а
располага со комуникациски, интерперсонални и координирачки вештини, како и
презентерски способности.
2.

Анализа и коментар на докторската дисертација

Докторската дисертација со наслов „Меѓународната маркетинг комуникација
како фактор за брендирање на Република Македонија и нејзините производи“ од
кандидат м-р Викторија Трајков е напишана на 258 страници текст напишан во 1,5
проред. При изработката на дисертацијата, кандидатката користела голем број референци
(книги и списанија) особено од странска литература и линкови од значајни интернет
страници. Тематските подрачја од научен интерес во дисертацијата се рабирливо
напишани и објаснети. При тоа, кадидатката применува јасна и коректна научна
елаборација.
Денес, околината во којашто функционираат компаниите постојано се менува, под
влијание на голем број фактори и со тоа се создаваат нови правила за однесување на
субјектите на пазарот и се отвораат нови можности за соочување со предизвиците. Тие
фактори се: глобализацијата, силната конкуренција, развојот на информациско –
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комуникациските технологии и интернетот, што создаваат промени во однесувањето на
потрошувачите.
Тоа значи дека компаниите треба континуирано да ги прилагодуваат нивните
стратегии кон променливите барања на тековните и идните потрошувачи за нивните
производи/ услуги. Тие треба да креираат препознатливост на нивните производи/услуги
за диференцијација од конкурентските и да создадат и одржуваат лојалност на
потрошувачите.
Глобализацијата и новите технологии креираат, од една страна, нов начин на
однесување на потрошувачите при донесувањето одлука за купување, а од друга страна,
нови начин на креирање оптимален микс на маркетинг комуникациите за креирање и
развој на силен бренд.
На пазарот не се важни само материјалните особини на производот, туку пред се и
психолошкото влијание, односно неговата субјективна и духовна вредност што ја
откриваат потрошувачите.
Брендот не е резултат на емпириски докази, туку тој е појава што се манифестира при
креирањето на компанијата, воведувањето нови производи како и сите останати
активности што таа ги превзема. Брендот може да се планира и со него да се управува со
помош на елементите на маркетинг комуникацискиот микс. Брендот е динамичен поим
затоа што е поврзан со потрошувачот, којшто пак, е подложен на промени. Овој поим се
креира, одржува и менува.
Потрошувачите, денес, имаат поголемо количество информации што им обезбедува
многу поголема преговарачка сила и го менува нивното однесување во процесот на
донесување одлука за купување. Затоа, компаниите треба да развиваат долгорочни односи
засновани на доверба, а тоа можат да го постигнат само со изградба на силен бренд што ќе
ги направи реални ветувањата за квалитет на производот/услугата.
Брендовите се важни и за потрошувачот но и за пазарите бизнис-за-бизнис, каде што е
потребна одлука за купување на даден просизвод/услуга. Силниот бренд креира висока
дивиденда за акционерите. Брендот е во срцето на маркетингот и бизнис стратегијата и
градењето на силен бренд се смета за еден од клучните двигатели на успешноста на
бизнисот.
Современиот свет и брзиот развој на технологијата се карактеризира со секојдневни
промени а клучот на економскиот успех лежи во оптималното прилагодување на новото
деловно опкружување. Конкуренстоста е главен атрибут на глобалната светска економија,
па од тука се поставува прашањето како Република Македонија, како мала држава може да
се носи со конкурентоста на пазарот односно како може да се остварат компаративни
предности кои ќе овозможат нејзино позиционирање на пазарот.
Процесот на глобализација и создавањето на нови пазари придонесе да се јави
потребата од уникатност во презентирање на државата на меѓународно ниво, а со цел
зголемување на извозот на нејзините производи/услуги. Од 2006 година Република
Македонија има изградено национална стратегија за презентација на државата на
меѓународно ниво, вметнувајќи ја економската дипломатија во Програмата на Владата на
Република Македонија. За таа цел во рамките на Министерството за надворешни работи
се преземаа низа мерки во насока на промоција на Република Македонија како привлечна
дестинација за странски инвестиции, промоција на предностите за правење бизнис, како и
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поттикнување на македонскиот извоз и зајакнување на земјата како доверлив бизнис
партнер. Исто така, за да се зајакне презентацијата на Република Македонија на
меѓународно ниво во делот на реализација на наведените активности се направија
сериозни чекори за зајакнување на перформансите на Агенцијата за странски инвестиции,
при што се ангажираа економски промотери кои имаат задача да ја зголемат перцепцијата
за Република Македонија, нејзините убавини, нејзиниот идентитет, нејзината култура и сл.
Меѓутоа, еден дел, кој сепак е значаен од маркетиншка гледна точка, е изоставен или
недоволно искористен за целосно да биде опфатена истата. Така, неопходно е масовното
искористување на медиумите за примена ефективни маркетинг комуникациски алатки и
техники за одржливост на националниот бренд кај потрошувачите на меѓународниот
пазар.
Проблем и цели на истражување
Брендирањето има голем потенцијал во меѓународниот маркетинг. Но, овој
потенцијал не е целосно искористен од повеќе причини. Од маркетиншка гледна точка,
брендот е значењето за потрошувачите да ги разликуваат производите/услугите базирани
на нивните атрибути а со тоа тие стекнуваат диференцијална предност во однос на
конкурентските. Брендот е потребен затоа што токму тој го идентификува
производот/услугата. Мотивот за согледување и проценка на актуелната состојба поврзана
со развој на стратегија за меѓународна маркетинг комуникација на Република Македонија
при процесот на брендирање и нејзиното влијание врз зголемувањето на извозот на
домашни производи/услуги на меѓународниот пазар, претставува клучен поттик за
реализација на предметната докторска дисертација и главни цели за реализација на
соодветните истражувачки активности.
Хипотези за истражување
За реализација на овие главни цели, како предмет на истражување се поставени
следните хипотези:
Главна хипотеза:
1.Меѓународната маркетинг комуникација влијае врз брендирање на Република
Македонија и нејзините производи
Помошни хипотези:
1.хипотеза: Постои план и стратегија за меѓународна маркетинг комуникација за
глобално брендирање на Република Македонија и нејзините производи
2.хипотеза: Се применува ефикасна меѓународна маркетинг комуникација за брендирање
на Република Македонија и нејзините производи
3.хипотеза: Брендот на Република Македонија и нејзините производи се глобално
позиционирани
4.хипотеза: Се применува соодветна сратегија за користење на мас медиумите за глобално
брендирање на Република Македонија и нејзините производи
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5.хипотеза: Потребите на клиентите на меѓународниот пазар се основа во процесот на
брендирање на Република Македонија и нејзините производи
Методологија на истражувањето
Во функција на остварување на целите на оваа докторска дисертација, реализирани се
два чекори од истражувачкиот процес и тоа: теориско и примарно (апликативно)
истражување.
Секундарните податоци се добиени со преглед на расположливата литература (книги,
учебници, научни и стручни списанија, извештаи, публикации, анализи и податоци
добиени од интернет и сл.), каде што егзистираат најновите сознанија до кои дошле голем
број домашни и странски автори, коишто се занимаваат со истражување на слична
проблематика. Со овие податоци е овозможено продлабочување на целите на
истражувањето, обезбедување одговори на голем дел од истражувачките прашања, како и
фокусирање на клучната хипотеза во експлораторната фаза на примарното истражување.
Примената на искуствата од домашни и странски автори овозможила соодветна
употреба на поимите потрошувачи, конкуренти, теории за мотивација, процес на носење
одлука, анализа на заинтересираните страни, поими за брендирање, идентитет, имиџ,
вредност на брендот, задоволство на потрошувачите и имиџ на домашните
производи/услуги.
Странски автори и истражувачки трудови кои се користени за фокусирање врз
истражувачкиот проблем, се користени: Ashworth и Voogd (1990); Holcomb (1990); Kotler,
Haider и Rеin (1993); Kotler (1994); Gold и Ward (1994); Sheth и Parvatiyar (1995); Woodruff
и Gardial (1996); Kotler и др. (1999); Gumesson (1999); Grönroos (2000; 2004); Hankinson
(2001); Marušić и Vranešević (2001); Kotler и др. (2002); Hil и Alexander (2002); Rainisto
(2003); Paliaga (2004; 2007); Kavaratzis (2004; 2008); Hill, Roshe и Allen (2007); Braun
(2008); Kavaratzis и Ashworth (2008); Anholt (2007; 2010); Moilanen и Rainisto (2009);
Gasko-Hernández и Torres-Coronas (2009); и др., а од домашните автори, се користени:
Илиеска и Ристеска (2014); Шуклев и Дракулевски (2001); Секуловска и БашескаЃорѓиеска (2004); Башеска-Ѓорѓиеска,
Секуловска и Петковска-Мирчевска (2007);
Вртески, Стојков и Линкола (2007; 2009); Перишиќ и др. (2013) и др.
Најголемиот дел од истражувачките трудови на посочените странски автори се
обезбедени од едногодишната посета на кандидатката на NUY Stern School of Business,
New York City, нивната база на податоци како и нивниот богат библиотечен фонд. Исто
така, при нејзината посета на различни семинари, обуки и конференции на Columbia
University во New York City кандидатката Викторија Трајков разменила искуства на теми
поврзани со меѓународната промоција на прозводи/услуги.
Во експлоаторната фаза истражувано е како другите држави го имаат брендирано
нивното име, одделни нивни градови, домашни производи/услуги за да се стекнат насоки
за истражувачката цел за развој на стратегија за меѓународна маркетинг комуникација на
Република Македонија при процесот на брендирање и нејзиното влијание врз
зголемувањето на извозот на домашни производи/услуги на меѓународниот пазар.
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За реализација на дескриптивното истражување е применет методот на испитување со
помош на структуиран немаскиран прашалник. Испитувањето на мислењето и ставовите
на компаниите регистрирани во Република Македонија, е реализирано преку e-mail каде се
бара анкетниот прашалник да биде вратен односно испратен од страна на испитаникот.
Предностите на ваквите прашалници се: времето на истражување е пократко, можен е
голем примерок и таргетирање на поголема група испитаници, полесна квантитативна
обработка на податоци, поголема флексибилност во дизајнирањето на прашалникот и тн.
Ставовите се презентирани преку мислењата на маркетинг директорите, раководителите
на секторот за маркетинг при компанијата, генералниот директор или друга работна
позиција.
Примерокот е определен од регистрирани македонски фирми, според Централниот
регистар на Македонија кои бројат 72315 македонски компании до 15 дејности,
определени се клучните компании за истражувањето односно компании чија дејност е
работењето со производство на обувки, преработка на млеко и производство на млечни
производи, производство на нафтени деривати, подигање на згради, трговија на големо со
текстил, малопродажба со овошје и зеленчук, малопродажба на мебел, хотели,
телекомуникации, банки, агенции за недвижен имот, адвокатски работи, реклама и
пропаганда, медицинска пракса и друго. Од вкупниот број на регистрирани македонски
компании, истражувањето е доставено на горенаведените дејности, чиј број изнесува
22.820 компании, а на прашалникот одговориле 208 компании. Во истражувањето е
дозволена грешка на резултатите од 5 % а веројатноста на истите изнесува 95%.
Анкетирањето е спроведено во периодот од 01.06.2019 до 15.09.2019 година.

Покрај горенаведените научнои-стражувачки методи, како истражувачки инструменти
за донесување на конкретни заклучоци, се употребени и вообичаените методи на секој
научно заснован истражувачки процес (анализа и синтеза, апстракција и конкретизација,
индукција и дедукција, квалитативен и квантитативен метод, компаративен и историски
метод и сл.).
Концептуална рамка
На денешниот глобален пазар, брендовите се централна тема на маркетингот.
Брендовите се релативно нов феномен во меѓународниот маркетинг, но брендирањето
постои во одделни држави во доминантна форма уште на почетокот на 20-ти век.
Таргетирани на масовен потрошувачки пазар, брендираните производи се подобро
познати од индустриските производи или брендови на услуги. Во поновата историја на
медиумите како весниците, телевизиите, радијата, билбордите па и банерите кои не
преплавуваат секојдневно на интернет страниците, појавата на односите со јавноста,
различни маркетинг агенции, начини на изразување во областите кои се дејствува,
секојдневно се зборува за создавање на бренд.
Структурата на докторскиот труд покрај вовед и заклучок се состои од седум
делови кои претставуваат последователни и логички поврзани целини.
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Во првиот дел фокусот е ставен врз краток осврт на предизвиците со кои се
соочуваат малите држави како Република Македонија, еволутивните историски фази во
практична примена на маркетинг концептите од нивната страна. Потоа се истражени
нивните искуства во брендирањето на градовите, производите/услугите на меѓународниот
пазар како и тоа која и каква маркетинг комуникација користат при тој процес. Значајно е
истражувањето на диференцираниот маркетинг како стратегија за комуникација на
Република Македонија на меѓународниот пазар. Имено, диференциран маркетинг
подразбира стратегија на развој на определена компанија со која целно се пристапува кон
пазарот, односно се реализира продажба на различните сегменти со соодветен маркетинг
микс за секој сегмент од пазарот.
Во вториот дел се презентираат досегашните применети стратегии на Република
Македонија во меѓународната маркетинг комуникација, со посебно внимание на процесот
на брендирање на државата, влијанието на националната култура во тој процес како и
глобалното позиционирање на брендот на Република Македонија. За таа цел во низата
активности за промовирање на Република Македонија како најповолна бизнисдестинација ангажирани се економски промотори, а за да се подобри нивниот квалитет и
функционалност Агенцијата за странски инвестиции и промоција на извозот оддржува
квартални онлајн видео-средби на домашни компании со можности за извоз. Исто така,
Република Македонија започна неколку медиумски кампањи кои имаат цел јакнење на
имиџот на државата како светски препознатлив бренд за ивестиции и туризам.
Третиот дел е посветен на управување, план, стратегија за маркетинг комуникација
на меѓународниот пазар како и на градење модели за стратегиско менаџирање/управување
со глобалниот имиџ на домашните производи. Притоа се презентира суштината на
процесот на стратегиски менаџмент, основните поими за брендирање, идентитет и имиџ
на градовите и примената на релацискиот маркетинг со потрошувачите (Customer
Relationship Marketing-CRM), како маркетиншка ориентација во процесот на стратегиско
планирање/менаџмент на населените места. Денес, стратегиското планирање и
менаџментот се ориентираат кон „надвор“ односно имаат пазарна/маркетиншка
ориентација. Тоа вклучува детално разбирање на опкружувањето во кое работи
компанијата што претставува најважната активност во насока на креирање одговор кој ќе
биде соодветен на пазарните промени. Врз основа на овие сознанија, како и согласно
чекорите во моделите за стратегиско маркетинг планирање и во моделите за стратегиско
менаџирање/управување со имиџот/брендот на државата (развиени од страна на некои од
највлијателните автори во овие области), се предлага модел за реализација на
маркетиншки ориентиран процес на стратегиско планирање/менаџмент, и детално
објаснување на фазите во истиот.
Четвртиот дел е фокусиран на моќта на МАС медиумите во меѓународната маркетинг
комуникација, а особено на телевизијата. Детално се разработени стратегиите на
комуникација преку телевизискиот маркетинг, концептот на Barter vs. Trade advertising,
импактот врз маркетингот од натпреварот на медиумите. Исто така, се опфатени и
весникот и интернетот како медиуми и нивниот потенцијал и искористеност во
меѓународната комуникација во процесот на брендирање на Република Македонија. Во
овој дел е елабориран и феноменот на сегментирање на публиката, односно сфаќањето на
начинот на кој се формираат публиките при што постојат два типа на можни пристапи за
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објаснување на формирањето на публиките. Според првиот пристап публиката се создава
од потребите на луѓето и општествените групи, а според вториот пристап публиката се
креира од самите медиуми.
Во петтиот дел се елаборирани соодветни методи и техники за истражување на
однесувањето на потрошувачите на глобалниот пазар. Притоа се истражува задоволството
на потрошувачите како и препораки за воспоставување систем за следење на жалби и
сугестии и анализа на изгубени потрошуваи на глобалниот пазар, како и кои се причините
за тоа. Имено, анализата на изгубените потрошувачи треба да и овозможи на компанијата
да се обиде во директна комуникација со нив да ги открие клучните причини кои довеле
до тоа. Само на тој начин ќе може да се добијат многу корисни податоци за тоа што треба
да се промени во иднина за да се задржат оние кои сериозно почнале да размислуваат за
напуштање на лојалноста кон компанијата, но и да се зголемат шансите за враќање на
претходно-лојалните потрошувачи.
Шестиот дел е посветен на истражување на позиционирањето на производите на
глобалниот пазар и примена на перцептивна мапа како основа за преземање соодветни
стратегии за унапредување на позицијата на македонските производи/услуги на
меѓународниот пазар. Имено, позиционирањето на брендот е процес кој прави перцепција
за брендот во свеста на потрошувачите, така што потрошувачот го поврзува брендот со
нешто специфично и посакувано, што го разликува од остатокот производи/услуги на
пазарот. Како би се креирала стратегија за позиционирање, потребно е идентификување на
единствените карактеристики на брендот и утврдување на неговите разлики со
конкуренцијата.
Седмиот дел опфаќа студија на случај, односно истражување на улогата на
меѓународната маркетинг комуникација на Република Македонија и нејзиното
брендирање за зголемувањето на извозот на домашни производи/услуги на меѓународниот
пазар. Во овој дел, кој е апликативен, се анализира актуелната состојба, можностите и
перспективите за практикување на маркетиншка ориентација од страна на Република
Македонија и нејзиното брендирање за зголемувањето на извозот на производите/услугите
од компаниите. Од добиените резултати од истражувањето се прикажани соодветни
заклучоци и препораки за истражуваната проблематика.
Резултати и значење на истражувањето
Покрај истакнувањето на голем број сознанија поврзани со одговарање на
истражувачките прашања, како краен резултат и придонес на докторската дисертација би
се издвоиле повеќе корисни препораки, со чија примена треба да се направи значителен
прогрес во насока на развој на стратегија за меѓународна маркетинг комуникација на
Република Македонија при процесот на брендирање и нејзиното влијание врз
зголемувањето на извозот на домашни производи/услуги на меѓународниот пазар.
Научен придонес на истражувањето што е реализирано во докторската дисертација е
креирањето теоретски модел за проценка на нивото на примена на маркетиншката
ориентација во Република Македонија. Тој може да се користи/развива и при научноистражувачки проекти кои ќе се реализираат од научната јавност, чиј предмет на интерес е
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конкретната проблематика, во иднина. Исто така, посебно е значајно е креирањето на
модел за развој на стратегија за меѓународна маркетинг комуникација на Република
Македонија при процесот на брендирање и нејзиното влијание врз зголемувањето на
извозот на домашни производи/услуги.
Со своето практично значење се издвојуваат и предложените методолошки пристапи
за реализација на целосни процеси на истражување на задоволството на потрошувачите и
истражување на имиџот на државата на меѓународно ниво, каде што се наведени голем
број корисни техники и истражувачки инструменти, како и алатки за анализа и
прикажување на добиените резултати.
Овие методолошки пристапи би можеле да се искористат и како солидна база при
креирањето методологија според која производите/услугите на Република Македонија ќе
можат да се рангираат според определени индекси (на задоволство, брендинг-индекси и
сл.), во регуларни временски интервали (пр. еднаш годишно), со што би се направил
дополнителен чекор во насока на побрзо прифаќање и соодветна примена на
маркетиншката филозофија во работењето на процесот на брендирање и позиционирање
на Република Македонија на глобалниот пазар.
Според она што Република Македонија треба да го прави во иднина а со цел да се
унапреди улогата на меѓународната маркетинг комуникација на Република Македонија и
нејзиното брендирање за зголемувањето на извозот на домашни производи/услуги на
меѓународниот пазар, треба да се анализираат информациите за следните клучни
стратегии:
-Сегментацијата на потрошувачите;
-Маркетинг истражувањата поврзани со добивање информации од потрошувачите
(за нивните потреби, задоволство, имиџ и сл.) (дали, колку често, за која цел и со каква
методолошка постапка се реализираат истражувања од овој тип?);
-Информациите за конкурентите и конкурентските предности (дали постои систем
за собирање и анализа на информации поврзани со конкурентските држави-компаниикорисници на производи/услуги?);
-Инструментите на маркетинг комуникацискиот микс (кои инструменти на
маркетинг комуникацискиот микс најчесто се употребуваат за комуникација со
потрошувачите?);
-Пост-продажните услуги (дали фокусот е кон освојување нови или кон
задржување на постојните потрошувачи (жители, бизниси и сл.) или до кој степен се
применува релацискиот маркетинг со потрошуваите - CRM?);
-Брендирање на населените места (дали изработката на слогани, логотипи и сл. е
резултат на процес на стратегиско управување/менаџирање со имиџот/брендот на
населеното место/производ/услуга или ад-хок донесена одлука и сл.?);
-Стратегиски маркетинг планови (кои видови стратегиски маркетинг планови се
застапени?);
-Атрактивните манифестации (дали се организираат атрактивни манифестации, од
кој вид се тие и дали се знаат ефектите од истите а се со цел презентација на производите/
услугите?);
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-Секторот/одделението за маркетинг (дали постои посебен сектор/одделение или
вработено лице во компанијата кое е задолжено за активности поврзани со маркетинг на
производите/услугите?).
Во поставената студија на случај односно истражување на улогата на
меѓународната маркетинг комуникација на Република Македонија и нејзиното
брендирање за зголемувањето на извозот на домашни производи/услуги на меѓународниот
пазар, добиени се интересни заклучоци кои би можеле да послужат како показател во која
насока во иднина да се фокусираат домашните компании за зголемување на нивната
презентација на меѓународниот пазар како и успешно изведување на процесот на
брендирање на нивните производи/услуги а со цел зголемување на извозот или продажба
на производите/услугите кои ги нудат. За таа цел, добиени се информации за спецификите
на системот на маркетинг комуникација на Република Македонија на меѓународно ниво,
прикажувајќи ги резултатите од истражувањето кое е спроведено on-line. Од големиот
број регистрирани компании во Република Македонија може да се заклучи дека
поголемиот дел од нив не знаат што е процесот на брендирање, не го користат или пак се
недоволно запознаени со истиот. Како главна причина за тоа ги наведуваат недостатокот
на финансиски средства во своите компании. Но, има и такви компании кои се дел од ова
истражување кои веќе брендирале свои производи/услуги, ги користат приликите за
субвенционирање а со цел привлекување на туристи и потрошувачи. Исто така, за да се
зајакне презентацијата на Република Македонија на меѓународно ниво во делот на
реализација на наведените активности треба да се направат уште посериозни чекори за
зајакнување на перформансите на Агенцијата за странски инвестиции, при што мора да се
ангажираат поголем број на економски промотори кои ќе имаат задача да ја зголемат
перцепцијата за Република Македонија, нејзините убавини, нејзиниот идентитет,
нејзината култура и сл.
Неопходно е масовно искористување на медиумите особено социјалните медиуми, за
примена на ефективни маркетинг комуникациски алатки и техники за оддржливост на
националниот бренд кај потрошувачите на меѓународниот пазар.
Од анализата на резултатите од истражувањето, кандидатката утврдила дека дејноста
на компанијата влијае врз изборот на манифестација од која таа има бенефит. Најсилна
позитивна корелација има меѓу дејноста на компанијата и различните манифестации со
кои се привлекуваат домашни и/или странски посетители.
Согласно заклучоците добиени врз основа на анализата на резултатите од
истражувањето, кандидатката ги дава следните препораки:
-Анкетата може да се употреби за да се направи и понатамошно истражување на
останатите помали компании кои се регистрирани во државата и исто така да се тестираат
некои други аспекти на презентирање на нивните производи/услуги ;
-Зачестени кампањи за брендирање на производи/услуги на компаниите;
-Да се изнајдат соодветни начини за да се зголеми интересот кај компаниите за
продлабочување во обучувањето за поимот бренд и брендирање а со тоа и поголема
реализација и промоција на нивните производи во и надвор од државата;
-Отворање на поголеми можности за рекламирање на производите/услугите од
компаниите, освен преку медиумите и на меѓународни настани, фестивали, саеми и сл.
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-Да се зголеми бројот на обуките за значително препознавање на клучните
потрошуваи на компаниите. Истовремено појасно да се дефинираат и клучните
конкуренти на компаниите кои нудат исти или слични производи/услуги;
-Јасно дефинирање на понудата на компанијата за потрошувачите на
меѓународниот пазар;
-Да се намали бројот на ад- хок истражувања, и да се воведе континуирано
истражување на пазарот, потребите и навиките на потрошувачите;
-Да се предложи иницијатива за зголемување на бројот на економските канцеларии
во странство од страна на државата а се со цел поголема и подобра промоција на
производите/услугите од нашата држава на меѓународниот пазар.

3.

Констатација и предлог

Имајќи предвид се што во претходниот текст е кажано врз основа на анализата на
содржината на докторската дисертација, поднесена од кандидатот м-р Викторија
Трајков, Комисијата за оценка на докторската дисертација, под наслов „Меѓународната
маркетинг комуникација како фактор за брендирање на Република Македонија и
нејзините производи“ од кандидатот м-р Викторија Трајков го констатира следново:
Истражувањето во докторската дисертација е реализирано врз основа на коректно и
соодветно избран и имплементиран методолошки пристап. При тоа, кандидатката
прецизно ги дефинира проблемот, предметот и целите на истражувањето, коректно
поставила генерална хипотеза и повеќе посебни хипотези.
Во докторскиот труд, кандидатката м-р Викторија Трајков, дава компатибилен
преглед на досегашните, теоретски и емпириски истражувања во оваа област и врши
аналитички осврт на нивните согледувања и резултати. Исто така, таа спровела сопствено
истражување применувајќи анкетен прашалник, на репрезентативен примерок, преку кој
анализирала 208 компании од 15 дејности.
Научниот придонес на истражувањето е креирањето на модел за развој на стратегија за
меѓународна маркетинг комуникација на Република Македонија при процесот на
брендирање и нејзиното влијание врз зголемувањето на извозот на домашни
производи/услуги.
Притоа, преку истражувањето во оваа дисертација кандидатката ја потврдила главната
хипотеза дека меѓународната маркетинг комуникација влијае врз брендирање на
Република Македонија и нејзините производи/услуги, а со тоа одговорила на поставените
хипотетички прашања. Со тоа се обезбедуваат значајни одговори и заклучоци за
поставените истражувачки прашања.
Резултатите од ова истражување нудат корисни согледувања што можат да
придонесат за креирање на ефикасни стратегии за меѓународна маркетинг комуникација за
брендирање на Република Македонија и нејзините производи/услуги. Исто така,
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истражувањето на оваа област, придонесува за осознавање на овие интерактивни процеси
и ги стимулира идните истражувања, чии сознанија и анализи можат да имаат практични
импликации на процесот на подигање на вредностите на перформансите на компаниите во
Република Македонија
Поaѓајќи од претходно наведените мислења и констатации, Комисијата едногласно и
со особено задоволство му предлага на Наставно-научниот совет на Економскиот
факултет во Прилеп докторската дисертација на тема „Меѓународната маркетинг
комуникација како фактор за брендирање на Република Македонија и нејзините
производи“, поднесена од кандидатот м-р Викторија Трајков, да ја прифати и да
определи термин за јавна одбрана.
Прилеп,
10/08/2020
Комисија за оценка на докторската дисертација
1.Проф. д-р Каролина Илиеска, Универзитет „Св. Климент Охридски“ - Битола, Република
Северна Македонија,
2.Проф. д-р Гоце Менкиноски, Универзитет „Св. Климент Охридски“ - Битола, Република
Северна Македонија,
3.Проф. д-р Неџби Весели, Универзитет Југоисточна Европа – Тетово, Република Северна
Македонија,

4.Проф. д-р Снежана Обедниковска, Универзитет „Св. Климент Охридски“ – Битола,
Република Северна Македонија,

5.Проф. д-р Дејан Здравески, Универзитет „Св. Климент Охридски“ – Битола, Република
Северна Македонија.
.
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До
Наставно-научен совет на
Економски факултет- Прилеп

Наставно-научен совет на Економски факултет- Прилеп на седницата
одржана на ден 25.06.2020 година, со Одлука бр. 02-363/21 формира Комисија за
оценка на докторската дисертација на тема: “Глобалните нерамнотежи,
финансиската стабилност и реформата на меѓународниот монетарен систем“
во состав:
1.
2.
3.
4.
5.

д-р Славица Роческа, редовен професор на Економски факултет- Прилеп
д-р Димко Кокароски, редовен професор на Економски факултет- Прилеп
д-р Гордана Трајкоска, редовен професор на Економски факултет- Прилеп
д-р Драгица Оџаклиеска, редовен професор на Економски факултет- Прилеп
д-р Оливера Костоска, вонреден професор на Економски факултет- Прилеп

По разгледувањето на докторската дисертација, а врз основа на член 53 став 1
од Правилникот за единствените основи за организирање на последипломски и
докторски студии и стекнување со докторат на науки на Универзитетот „Св. Климент
Охридски“- Битола, Комисијата до Наставно-научниот совет на Економски факултетПрилеп го поднесува следниов:
ИЗВЕШТАЈ
Податоци за кандидатот
Кандидатката, Кристина Николовска, е родена во Скопје на 06.03.1985
година. Основно образование таа завршила во Скопје со континуиран одличен
успех, а школувањето го продолжила во средното училиште ДСУ „Орце Николов“ –
Скопје, каде што, исто така,
континуирано покажува одличен успех. По
завршувањето на средното образование, во 2003 година, таа се запишува на
Филолошкиот факултет „Блаже Конески“ при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“
– Скопје, каде што студира италијански јазик, англиски јазик (американски студии)
и романски јазик. Во текот на студиите има добиено стипендија од Романската
амбасада во Македонија за изучување на романскиот јазик во Клуж, Романија и
стипендија од Италијанската амбасада во Р.Македонија за изучување на
италијанскиот јазик во Перуџа, Италија. Додипломските четиригодишни студии таа
успешно ги завршува пред предвидениот рок, во 2007 година, со висок просек. На
27.09.2007 година, К.Николовска се стекнува со стручниот назив: професор по
италијански јазик и книжевност со американски студии. За време на додипломските
студии таа активно се занимава со новинарство и работи како хонорарен новинар во
една од познатите национални телевизии во Р.Македонија ( во периодот од
01.06.2005 до 01.03.2007 година). Во април 2007 година Кристина Николовска се
вработува во Народната банка на Република Македонија, во Кабинетот на
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гувернерот. На постдипломските студии таа се запишува во октомври 2007 година,
на насоката европски студии. Испитите на оваа студиска програма кандидатот ги
завршува во мај 2009 година со висок просек од 9,13. На 10.11.2010 година, таа
успешно го одбранува магистерскиот труд на тема: „Улогата на меѓународните
финансиски институции и меѓународните пазари на капитал во реформите на
финансискиот сектор во земјите во транзиција и во Република Македонија“ и се
стекнува со академскиот степен магистер по економски науки. Од 2011 година таа
активно работи на позицијата помошник на гувернерот и е вклучена во повеќе
работни групи и комисии во Народната банка. Исто така, паралелно со редовната
работа, предава како гостин-предавач на еден од приватните универзитети во Скопје
по предметот економија на Европската унија. Кандидатката има учествувано на
повеќе семинари во земјата и странство од областа на економијата, централното
банкарство и меѓународните односи.

Анализа и коментар на докторската дисертација
Глобалната финансиска криза од 2007 година, покажа дека постои значајна
неусогласност на степенот и природата на интеграцијата на економските и
финансиските активности, на сите нивоа (во меѓународни финансиски институции,
национални власти и приватниот сектор) како во националните економии, така и на
глобално ниво. Оваа криза покажа дека надзорот во финансискиот сектор сериозно
заостанува зад промените, дека постои слабо и недоволно разбирање на
макрофинансиските врски (врските помеѓу активносите на финансиските пазари и
макроекономските движења) и дека макро-прудентните врски (врските помеѓу
прудентната регулатива на финансиските институции и нивното влијание врз
макроекономските движења) во голема мерка не се истражени. Решавањето на овие
недостатоци - слабостите на корективните механизми и несоодветното разбирање на
врските и интеракциите во глобалната економија - претставуваат клучен елемент на
економските и институционалните реформи. Докторскиот труд на кандидатката
Кристина Павлеска е фокусиран кон истражување на овие комплексни промени во
глобалниот економски и финансиски систем заради што како основна цел на
истражувањето таа ја поставува следнава: “ да се изврши целосна анализа на
глобалните нерамнотежи и финансиската стабилност и да се прикаже каква ќе биде
реформата на меѓународниот монетарен систем, а преку тоа и на македонската
економија“.
Истражувањето е презентирано во ракопис што опфаќа 218 страници
компјутерски печатен текст, во којшто се вклучени 27 табели и графикони, како и
широк список на библиографски извори. Содржината на дисертацијата, покрај
воведот и заклучокот, опфаќа четири дела, и тоа: Нерамнотежите во глобалната
економија; Нестабилноста на финансиските пазари и слабостите во финансиската
регулација; Глобалната финансиска криза и реформата на меѓународниот монетарен
систем; Влијанието на глобалните нерамнотежи и финансиската нестабилност врз
македонската економија.
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Во првиот дел од докторскиот труд кандидатката на почетокот ја објаснува
поврзаноста на неолибераните економски политики промовирани со Вашингтонскиот
консензус и процесите на глобализација. Притоа, таа констатира дека кризата од 2008
година го забрза движењето кон мултиполарна глобализација и создаде недоверба во
класичниот неолиберализам заради што како главниот предизвик се наметна
одржувањето на ефикасна координација на глобалните политики, корегирање на
структурните проблеми и ревидирање на економските модели. Прифаќањето на
неолибералната парадигма во креирањето на политиките најчесто се идентификува
како еден од главните фактори за глобалните нерамнотежи. Оттука, во докторскиот
труд, согласно усвоените тези за работа треба да следи елаборација на теоретските
основи на глобалните нерамнотежи, меѓутоа е евидентно дека кандидатката не дава
преглед на најзначајните теоретски пристапи и концепти за овој проблем туку
презентира историски преглед на глобалните нерамнотежи. Понатаму, објаснувањето
на причините за глобалните нерамнотежи и појавата на финасиската криза
кандидатката го темели врз презентирање на мислењата и ставовите од неколку
автори (Bracke, et al. 2008. Anisimova 2012, Таки Фити 2009, Грубер и Камин2006).
На крајот од овој дел кандидатката се осврнува на прашањата за
нерамнотежите и ризиците во однос на финансиската стабилност, како и на
прашањата за ребалансирање на глобалната побарувачка и потрошувачка. Генерална
констатација на Комисијата е дека во овој дел кандидатката не дава сеопфатна,
конзистентна и аргументирана анализа на поставените тези .
Вториот дел од докторската дисертација се однесува на прашањата за
нестабилноста на финансиските пазари и слабостите во финансиската регулација. Во
овој дел, врз основа на преглед на постојната литература се презентирани определени
емпириски факти и сознанија во однос на причините за појавата на финансиската
криза. Притоа, клучен аспект на анализата е улогата на финасиската дерегулација
како генератор на кризата. Во овој контекст во трудот посебно е акцентирана улогата
на финансиските иновации преку анализата на улогата на финансиски деривати и
прекумерниот левериџ; зголемената секјуритизација; појавата и експанзијата на
„банкарството од сенка“; и зголемениот обем на ризични пласмани на финансиските
институции. Потоа, следи краток осврт на улогата на немонетарните институции во
финансиската криза, при што кандидатката се фокусира улогата на три институции:
осигурителните компании, инвестициските фондови и пензиските фондови.
На крајот од овој дел, е презентирана улогата на групата Г20 во финансиските
реформи на глобално ниво, превенирањето на финансиските кризи и остварувањето
на одржлив и балансиран раст. Кандидатката во овој дел дава хронолошки преглед
на иницијативите, предлозите и активностите што се спроведени од страна на Г20 во
досегашниов период за справување со финансиската криза, зајакнување на
економскиот раст и поставување на темелите за спречување на појава на идни кризи.
Меѓутоа, иницијативите и предлозите на Г20 не можат да се перцеприраат како
единствени релевантни решенија имајќи ја предвид комплексната мултиполарна
структура на светската економија и интересите на сите засегнати страни.
Третиот дел од докторската дисертација се однесува на постојните актуелни
сценарија и модели за насоките на трансформација на меѓународниот монетарен
систем.
Кандидатката потенцира дека реформата на ММФ треба да има клучна улога
во превенирање на финансиските кризи и ги наведува официјалните реформски
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предлози што опфаќаат: воспоставување на поефективен надзор над политиките на
земјите-членки првенствено насочен кон фискалните, монетарните и финансиските
политики на националните влади, зајакнување на правилата за девизните курсеви, и
воспоставување на конзистентна рамка за следење на капиталните текови на
глобално ниво. Предлозите за надополнување на традиционалните функции на
Фондот со нови механизми за поефикасно управување со глобалниот финансиски
систем во основа кандидатката
ги презентира преку една селективна и
несистематизирана рамка. Во однос на реформата на меѓународниот монетарен
систем таа, исто така, ја нотира улогата на новите институционални механизми чие
што дејствување е во насока на зајакнување на финасиската дисциплина и
стабилност, како што се: Бордот за финансиска стабилност, Европската банкарска
агенција, Европската агенција за осигурување и професионални пензиски фондови,
Европската агенција за хартии од вредност и пазари.
Реформата на меѓународниот монетарен систем кандидатката првенствено ја
анализира во контекст на предлозите за реформа на Меѓународниот монетарен фонд.
Притоа, Комисијата констатира дека: прво, аргументацијата на предлозите за
реформа на ММФ не се темели на анализа на комплексната поврзаност на
надворешните нерамнотежи и финансиската нестабилност што е основна
претпоставка за детектирање на механизмите што перспективно треба да се вградат
во делувањето на Фондот за отсранување на причините за нерамнотежите, и
консеквентно за подобрување и унапредување на финасиската стабилност; второ,
иако овој дел опфаќа теза насловена како “критичка опсервација на позначајните
предлози и модели понудени во современата литература за насоките на
трансформација на меѓународниот финансиски систем“ евидентно е дека недостасува
основен преглед на современите теоретски пристапи развиени со цел да се
анализираат должничките кризи, олигополиската конкуренција и кејнзијанската
макроекономија, врз основа на коишто треба да се темели креирањето на новата
теоретска рамка и модели за трансформација на меѓународниот монетарен систем.
Кандидатката не дава одговор на многу клучни прашања и дилеми поврзани со
реформата на меѓународниот монетарен систем, како што се: 1) Дали на системот му
се потребни нови и посилни инструменти за обезбедување ликвидност, особено во
услови на финансиска криза? 2) Дали е можно сценариото за креирање на
мултиполарен, мулти-валутен и мулти-институционален меѓународен монетарен
систем; 3) Дали треба да се воведат измени во режимот на девизен курс; 4) Кои
реформи се потребни во меѓународната регулатива за финансискиот сектор?
Четвртиот дел од докторската дисертација што се однесува на влијанието на
глобалните нерамнотежи и финансиската нестабилност врз македонската економија
во основа се темели на селективно преземени анализи, оценки и истражувања
направени од страна на Народната банка на РМ каде што е евидентно отсуство на
автентична интерпретација и сопствена опсервација и анализа на истите.
Заклучоците на докторскиот труд претставуваат сублимат на претходно
наведените содржини и сознанија во трудот, систематизирани според усвоенат
концепциска рамка на докторскиот труд.
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Научен придонес на докторската дисертација
Имплементацијата на неолибералните политики придонесе за сериозни
макроекономските нерамнотежи во глобалната економија што резултираа со една од
најголемите економски кризи и наметнаа потреба од редефинирање на политиките и
креирање на нова институционална архитектура што ќе овозможи побалансиран раст
на светската економија. Промените во оваа област всушност претставуваат еден од
најкомплексните проблеми со коишто денес се соочува светската економија и
претставуваат предизвик за многу научни и стручни опсервации. Кандидатката м-р
Кристина Павлеска го фокусира своето истражување во овој домен и во рамките на
усвоената концепциска рамка на истражувањето презентира определени согледувања
и констатации за оваа проблематика. Комисијата направи темелна анализа на
приложениот докторски труд со цел да го утврди неговиот придонес во развојот на
научната мисла. Врз основа на анализата Комисијата го констатира следново:
1. Докторскиот труд првенствено може да се квалификува како стручен труд кој
што дава осврт на определени актуелни проблеми во функционирањето на
глобалниот финансиски систем и селективно презентира институционални
иницијативи и предлози за воспоставување на механизми за зајакнување на
финансиската контрола и стабилност како претпоставка за перспективно
намалување на потенцијалните ризици од појавата глобални финансиски
кризи. Во трудот е евидентно дека недостасува сеопфатна и продлабочената
анализа на различните концепти, теориски модели, институционални
иницијативи и емпириски сознанија кои што го третираат проблемот за
поврзаноста меѓу глобалните нерамнотежи и стабилноста на глобалниот
финансиски систем.
2. Општа констатација на сите членови на Комисијата е дека целокупниот
докторски труд опфаќа фрагментирани содржини кои што понекогаш воопшто
не соодветствуваат со насловот на тезите. Исто така, доминира
дескриптивниот карактер на содржините и отсуствува критичкиот осврт и
анализа кон проблемот на истражување.
3. Фундаментални недостатоци и слабости на трудот се евидентни во доменот на
елаборација на теоретските основи на истражувањето. Теоретската рамка на
истражувањето претставува основна методолошка претпоставка и значаен дел
на секој научен труд. Меѓутоа, во трудот е евидентно дека недостасува
елементарен преглед и осврт на релевантните теории и концепти за
истражуваната проблематика. Напротив, во делот кој што според одобрените
тези за работа треба да ги објасни теоретските основи на глобалните
нерамнотежи е инкорпориран историски преглед на глобалните нерамнотежи,
заради што Комисијата констатира дека кандидатката нема соодветно
познавање на теоретските основи на истражуваната проблематика.
4. Исто така, во докторскиот труд не е даден релевантен аналитички преглед на
надворешните нерамнотежи на националните економии, односно недостасува
потемелна и емпирски фундирана анализа на клучните фактори коишто ја
генерираат глобалната нерамнотежа, како што се: промените во растот на
продуктивноста, движењата на цените, промените во нивото на штедењето и
инвестициите, промените на девизните резерви и др. Ваквите слабости
неминовно индицираат на отсуство на систематски и научно фундиран
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пристап во анализата на глобалните нерамнотежи што е клучна претпоставка
за спроведување на натамошни анализи во однос на оценката за нивното
влијание врз финансиската стабилност на глобално ниво, како и за
институционалните мерки, механизми и политики за постигнување на
побалансиран раст на глобалната економија. Ова е евидентно понатаму во
тезите што треба да ја објаснат комплексната поврзаност меѓу нерамнотежите
и појавата на глобалните финансиски кризи.
5. Во трудот, исто така, дека недостасува основен преглед на современите
теоретски пристапи развиени со цел да се анализираат должничките кризи,
олигополиската конкуренција и кејнзијанската макроекономија, врз основа на
коишто треба да се темели креирањето на новата теоретска рамка и модели
за трансформација на меѓународниот монетарен систем. Кандидатката не дава
одговор на многу клучни прашања и дилеми поврзани со реформата на
меѓународниот монетарен и финансиски систем, како што се: 1) Дали на
системот му се потребни нови и посилни инструменти за обезбедување
ликвидност, особено во услови на финансиска криза? 2) Дали е можно
сценариото за креирање на мултиполарен, мулти-валутен и мултиинституционален меѓународен монетарен систем; 3) Дали треба да се воведат
измени во режимот на девизен курс; 4) Кои реформи се потребни во
меѓународната регулатива за финансискиот сектор?
6. Освен тоа, кандидатката многу често користи целосно превземени содржини
од различни извори наместо да презентира сопствена интерпретација и
коментар на истите.
Врз основа на претходно изнесеното може да се констатира дека станува збор за
солиден стручен труд во кој што е евидентно дека недостасуваат автентични
аналитички осврти и презентирање на сопствени ставови и предлози
на
кандидатката што е основен предуслов за оценка на оригиналниот придонес на
трудот во доменот на развојот на научната мисла, заради што Комисијата оценува
дека трудот не ги исполнува релевантите критерумите за еден докторски труд.
На крајот, Комисијата, исто така забележува дека од страна на кандидатот не се
испочитувани во целост вообичаните процедурите за изработка на докторски труд,
односно до Комисијата е доставена верзија на трудот која што претходно не е
одобрена од страна на менторот. Имено, до менторот е доставена работна верзија на
докторскиот труд во однос на која што се нотирани забелешки за негова доработка и
корекции. Притоа, кандидатот нема целосно и задоволително одговорено на
барањето на менторот заради што докторскиот труд е вратен на натамошна
доработка. Третата верзија на трудот кандидатот не ја доставува до менторот туку
директно ја поднесува до Наставничкиот совет на трет циклус студии со барање за
формирање на Комисија за оценка на истиот.
КОНСТАТАЦИЈА И ПРЕДЛОГ

Поаѓајќи од претходно наведените констатации и мислења, Комисијата смета
дека докторскиот труд содржи значајни слабости и недостатоци и не ги задоволува
основните услови за да биде квалификуван како научен труд со оригинален
придонес во развојот на научната мисла. Оттука, Комисијата едногласно дава
негативна оценка за докторската дисертација на кандидатот, м-р Кристина Павлеска,
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на тема: “Глобалните нерамнотежи, финансиската стабилност и реформата
на меѓународниот монетарен систем“ и му предлага на Наставно-научниот совет
на Економскиот факултет-Прилеп да ја донесе следнава:

ОДЛУКА
Се прифаќа Извештајот за негативната оценка на докторската дисертација на
м-р Кристина Павлеска, на тема: “Глобалните нерамнотежи, финансиската
стабилност и реформата на меѓународниот монетарен систем“.

Прилеп, 09.09.2020
1.

Комисија за оценка на докторската дисертација

д-р Славица Роческа, редовен професор на Економски факултетПрилеп с.р

2. д-р Димко Кокароски, редовен професор на Економски факултетПрилеп с.р
3. д-р Гордана Трајкоска, редовен професор на Економски факултетПрилеп с.р
4. д-р Драгица Оџаклиеска, редовен
факултет- Прилеп с.р

професор на Економски

5. д-р Оливера Костоска, вонреден професор на Економски факултетПрилеп с.р
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Извештај од Комисија за оценка на докторска дисертација на
кандидатот Есад Ислами
До
Наставно научен совет на
Факултет за туризам и угостителство Охрид
преку
Службата за студенски прашања

Наставно научниот совет на Факултетот за туризам и угостителство – Охрид при
Универзитетот “Св. Климент Охридски” - Битола, на седницата одржана на
ден29.06.2020г., со одлука Бр.02-205/2-9.1од 29.06.2020 формира Комисија за оценка
на докторска дисертација од кандидатот м-р Есад Ислами под наслов ,,ВЛАДИНИ
МЕРКИ И ТРЕТИРАЊЕ НА ОДЛУКИТЕ ЗА РАЗВОЈ НА ТУРИЗМОТ ВО
КОСОВО“
во состав:
1.
2.
3.
4.
5.

Проф. д-р Цветко Андреески
Проф. д-р Симона Мартиноска
Проф. д-р Виолета Маневска
Проф. д-рРисто Гогоски
Проф. д-рТатјана Димоска

Комисијата, во наведениот состав, ја прегледа и ја оцени подготвената докторска
дисертација и во согласност со законската легислатива, како и легислативата на
Универзитетот “Св. Климент Охридски” - Битола и Факултетот за туризам и
угостителство – Охрид што ја регулира оваа материја, како и согласно Правилникот за
условите и правилата за запишување и студирање на трет циклус на студии и
стекнување на научен степен доктор на науки, до Наставно научниот совет на
Факултетот за туризам и угостителство, го поднесува следниот:

Кратка биографија
Есад Ислами е роден на 24 ноември 1979 година, во Думница, Општина
Подујево, живее во Косово Поле, Република Косово. Високо образование и
магистерски студии, завршил на Економскиот факултет на Универзитетот во
Приштина. Од октомври 2018 година до денес, е предавач за управување со промени и
иновации на Економскиот факултет, Универзитет Глобус во Приштина.
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Од 2015 до 2017 година е директор на филијала во „Бизнис банка БПБ“
Приштина, а шест месеци во 2017 година е предавач за маркетинг и менаџмент
Економскиот факултет на Универзитетот ААБ во Приштина. Во меѓувреме,
Септември 2014 до декември 2018 година работи како регионален координатор
филијалите на „Бизнис банка БПБ“ во Приштина. Исто така, од март 2011 година
март 2013 година работи како мрежен и маркетинг раководител во истата банка.

во
на
од
на
до

Од 2012 година до денес, е проектен менаџер, координатор и советник на
Институтот за развој и интеграција во Приштина, додека од септември 2008 до март
2011 година работи како специјалист за портфолио на клиенти на Националната
трговска банка во Приштина. Од 2001 до 2008 година е менаџер на компанијата
Reforma 2000, како планер и менаџер за финансии и сметководство.
Посетува повеќе видови на едукација и обука од кои најзначајни се: „предизвик
на случајот во Косово - натпревар на деловни случаи“ - организиран од WUS (Светски
универзитетски сервис, Австрија) во Приштина, во 2011 година, „Маркетинг курс“ Обука организирана од Меѓународниот центар за развој на заедницата и
претприемништвото (ИЦЦЕД) во 2014 година, „Бизнис проценка“ - обука
организирана од ИЦЦЕД во 2016 година, „Менаџерски вештини“ - Обука организирана
од АТТФ Луксембург.
Има способност да се прилагодува на мултикултурни средини, стекнати преку
искуство на студиски престој во странство, доброволни активности во студентскиот
центар во Загреб, семинари и др. Исто така, води мала група студенти во практични
работи на различни курсеви за време на студиите на Економскиот факултет .
Има добро познавање на алатките на Microsoft Office (Word, Excel, Access и
PowerPoint), основно познавање на апликации за графички дизајн (CorelDraw, Adobe
Photoshop), одлично запознавање со истражување на Интернет, како и добро искуство
со работа на алатките ESRI (ArcView, ArcMap, ArcPad, ArcGIS). Одлично ги познава
англискиот и српскиот јазик.
Извештај
Темата на изработка на докторската десертација е под наслов: ,,ВЛАДИНИ МЕРКИ И
ТРЕТИРАЊЕ НА ОДЛУКИТЕ ЗА РАЗВОЈ НА ТУРИЗМОТ ВО КОСОВО”.
Содржинскиот дел на доторската десертација се однесува на методите и
пристапот во анализа на владините мерки и нивното влијание врз развојот на туризмот
во Косово. Ова истражување ги прикажува најзначајните мерки и одлуки кои
помогнале и/или ќе помогнат во иднина, а кои произлегле од владините институции
или од приватниот сектор. Токму тие мерки и одлуки треба да помогнат во заземање и
зацврстување на поконкурентна туристичка положба во регионот, односно да го
рангираат Косово повисоко во листата на туристички дестинации во споредба со оние
од овој региони, поради своите туристички атракции и вредности.
Во трудот се истакнува дека постојат многу фактори (просторните
карактеристики, биодиверзитетот, гео-комуникациската положба, климата и другите
природни особини) како основа за креирање на добра туристичка понуда за Косово, а
од друга страна тие ресурси не се доволно валоризирани.
Имено, мерките, одлуките, законските и подзаконските решенија се појдовна основа
која ќе помогне да се изградат нови или да се зајакнат постојните капацитети
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(инфраструктура, човечки ресурси, финансиски капитал, домашни и странски
инвестиции, меѓународна соработка, членување во меѓународни организации и слично)
во насока на искористување и одржлив развој на туризмот во Косово
Предмет цел и задачи на истражувањето
Предмет на ова истражување е да се објасни дали и колку се спроведуваат
мерките и одлуките во областа на туризмот во Косово(спроведување на
истражувањекај позначајните субјекти од областа на туризмот во Косово). На крај, од
ова истражување ќе се обидеме на крај да дадеме одредени заклучоци.
Целта на ова истражување е да се прикажат владините мерки и начините како се
третираат одлуките кои се однесуваат на развојот на туризмот во Косово. Имено, во
текот на ова истражување ќе се објаснат и прикажат најзначајните мерки и одлуки кои
се преземени од страна на Владата на Република Косово во делот на развојот на
туризмот во оваа земја.
Методологија на истражување
Сложеноста на концептот и на развојот на туризмот значи дека наместо да се
примени една метода на истражување, потребни се различни методи, кои меѓусебно се
комбинираат. Општо земено, истражувањата во туристичкиот сектор имаат
квантитативна примена, во голема мера определено од утврдувањето на економското
значење на туризмот.
Од економска перспектива, развојот на туризмот најчесто се замислува во
услови на економски раст, ефикасност и еднаква распределба на придобивките и
трошоците помеѓу различни субјекти. Ова диктира потреба да се користат
квантитативни варијабли за проценка на развојот во туристичката индустрија, како што
се: економски раст, економска диверзификација, создавање работни места, генерирање
на приходи, трошоци, пристигнувања на туристи, сместувачки капацитети и слично.
Методологијата на овој труд се базира на проучување на литературата и
емпириското истражување. Проучувањето на литературата се однесува на користење
на секундарните податоци како што се: книги, научни списанија, официјални
публикации, веб-страници и слично.
Од друга страна, емпириското истражување се состои во третирање на Косово
како туристичка дестинација, чиј модел на развој треба да произлезе од
имплементацијата на сите мерки и одкуки кои се донесени или ќе се донесат од страна
на владините институции, установи, организации и други субјекти од невладин и
приватен карактер.
Во анализата, односно истражувањето на темата, направена е комбинација од
квантитативни и квалитативни методи на истражување. Примарните податоци се
базираат на квалитетно и квантитативно истражување.
На овој начин, во истражувањето употребени се различни техники и алатки кои
произлегуваат од координирањето на прегледот на литературата, креирањето и
доставувањето на прашалници и длабинска анализа, односно интерпретација на
добиените резултати од теренското истражување.
Основна и помошни хипотези
Во истражувањето на трудот се поаѓа од поставувањето на општата хипотеза:
H0: Спроведувањето на владините мерки и одлуки претставува значаен фактор
за развој на туризмот во Косово.
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Како посебнихипотези кои се поставени во истражувањето се користат
следните хипотези:
H1: Мерките и одлуките за развој на туризмот на Косово се во насока на
подобрување на условите за работа на субјектите кои работаат во оваа област.
Н2: Предложените мерки и одлуки за развој на туризмот се во корелација со
меѓусебната соработка помеѓу владините институции и приватниот сектор и
невладините организации.
Н3: Владата и општините работат транспарентно, ги информираат и
подготвуваат приватните субјекти за регулативата која ја носат.
Образложение на докторскиот труд
Докторската дисертација под наслов „Владини мерки и третирање на
одлуките за развој на туризмот во Косово“ од кандидатотМ-р Есад Ислами е
структурирана во 4 засебни поглавја со тези кои на издржан начин овозможуваат да се
дојде до резултати кои ќе претставуваат придонес во научната мисла и практична
применливост.
Првата глава се однесува на теоретско – методолошкиот пристап на
истражувањето. Во таа смисла посебно обработени се предметот, целите и задачите на
истражување, методите и методолошките принципи користени во истражувачкиот
процес, како и презентирање и обработка на основната хипотеза на истражувањето
составена од повеќе посебни хипотези. Појдовна основа на истражувањето претставува
поставувањето и обработката на очекуваните резултати, како и теоретските и
оперативните претпоставки.
Втората глава на дисертацијатасе однесува на анализа на развојот на туризмот
во Република Косово преку компаративна анализа на богата литература која е
користена во трудот. Развојот е анализиран во два посебни временски периоди, првиот
е до крајот на 20-от век и вториот е од почетокот на 21-от век до денес. Уште во оваа
глава се прави анализа на мерките кои се донесувани во насока на развој на туризмот,
посебно за двата анализирани периоди. Паралелно со преземените мерки даден е
приказ на движењето на основните параметри за развој на туризмот во Република
Косово (број на пристигнати туристи и број на остварени ноќевања).
Третата глава на трудот опфаќа анализа на сите донесни одлуки, мерки и
стратегии за развој на туризмот според структура на донесени документи. На почеток е
прикажана институционалната, организациската и структурната поставеност на
туризмот во Република Косово. Тоа е битен сегмент за да се определи кои институции
и организации имаат надлежност задонесување на одлуки, мерки и стратегии за развој
на туризмот. Во таа насока е дадена целосната организација и структура на
институциите кои имаат ингеренции во областа на туризмот. После тоа е направена
анализа на владините мерки и одлуки за развој на туризмот во Република Косово. Во
ова поглавје е спроведено и интервју со дел од одговорните лица во анализираните
институции за да се добие подобра слика за работата и псотавеноста на секоја
институција одделно. Оваа глава е доминантна во трудот. Резултатите од
истражувањето во оваа глава се клучни за добивање релевантни резултати во насока на
тестирање на хипотезите, како и за добивање на заклучоци. Кандидатот квантитативно
направил анализа на посебните хипотези врз основа на реализирани анкетни
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прашалници на репрезентативен број на испитаници. Истражувањето од анкетата и
резултатите се дадени во ова поглавје.
Четвртата глава на трудотсе заклучоците од истражувањето. Во оваа глава е
направен осврт на резултатите од истражувањето коисе споредени со хипотезите кои
се дадени на почеток од трудот. Врз основа на квантитативната анализададени се
коментари за хипотезите во насока на потврдување или прифаќање на хипотезите
почнувајќи од посебните хипотези се до главната хипотеза. Даден е осврт на целото
истражување и во сублимиран начин се издвоени главните аспекти на истражувањето,
целите и резултатите што доведуваат докрајни заклучоци за релевантноста на
истражувањето и на самиот труд.

Заклучок и предлог
Имајќи го во предвид изнесеното, на Наставно научниот советот на Факултетот
за туризам и угостителство – Охрид со задоволство му предлагаме да го прифати овој
Извештај и да формира Комисија за одбрана на докторската дисертација под наслов
,,ВЛАДИНИ МЕРКИ И ТРЕТИРАЊЕ НА ОДЛУКИТЕ ЗА РАЗВОЈ НА
ТУРИЗМОТ ВО КОСОВО” од кандидатот м-р Есад Ислами, студентна трет циклус
студии на студиската програма Туризам на Факултетот за туризам и угостителство Охрид.
Комисијата за одбрана го определува датумот за одбрана што треба да биде најдоцна
во рок од 60 (шеесет) дена од денот на усвојувањето на Извештајот.
Комисија за оценка на докторска десертација
Охрид,

1. Проф. д-р Цветко Андреески,

16.07.2020
2. Проф. д-р Симона Мартиноска,
3. Проф. д-р Виолета Маневска,
4. Проф. д-р Ристо Гогоски,
5. Проф. д-рТатјана Димоска,
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Извештај од Комисија за оценка на докторска дисертација
на кандидатот Шериф Ага
До
Наставничкиот совет на
ТРЕТ ЦИКЛУС
СТУДИИ на
Факултет за туризам и угостителствоОхрид
Преку
Служба за студентски прашања

Советот за докторски студии на Факултетот за туризам и угостителство – Охрид при
Универзитетот “Св. Климент Охридски” - Битола, на седницата одржана на ден
29.06.2020 со одлука бр. 02-209/9 формира Комисија за оценка на докторска
дисертација од кандидатот Шериф Ага под наслов „ ДИЈАСПОРАТА ВО
ФУНКЦИЈА НА РАЗВОЈ НА ТУРИЗМОТ ВО ОПОЉЕ И ГОРА“ во состав:
1. Д-р Науме Мариноски–редовенп рофесор
2. Д-р Лилјана Баткоска– редовен професор
3. Д-р Раман Исмаили– редовен професор
4. Д-р Сашо Коруновски– редовен професор
5. Д-р Ристо Гогоски- редовен професор
Комисијата, во наведениот состав, ја прегледа и ја оцени подготвената докторска
дисертација и во согласност со законската легислатива, како и легислативата на
Универзитетот и Факултетот што ја регулира оваа материја, како и согласно
членовите 49 и 50 од Правилникот за условите и правилата за запишување и
студирање на трет циклус на студии и стекнување на научен степен доктор на
науки, до Советот за докторски студии на Факултетот за туризам и угостителство, го
поднесува следниов:

ИЗВЕШТАЈ
1. Кратка биографија за кандидатот
- датум на раѓање 01.10.1978
- податоци за процесот на образованието:
- 1996-1997 завршил средно економско училиште во Драгаш
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- Додипломските студии ги запишал на Економскиот факултет, на Универзитетот во
Приштина, а студирал и на Економскиот факултет при Универзитетот во Белград.
Студиите ги завршува на Економскиот факултет при Универзитетот во Приштина во
Митровица во 2002 година.
- Постдипломските (мастер) студии ги апсолвирал на Интернационалниот универзитет
во Нови Пазар, во 2012 година и се стекнал со звање Мастер економист. Вторите
мастер студии ги апсолвирал на факултетот KOLEGJI – College BIZNESI во 2016
година
- во академската 2016/17 година се запишал на докторски студии на ФТУ – Охрид –
насока Туризам
- податоци за практично или работно искуство:
- во 2000 година работел како менаџер во California Fitness Company во Белград.
- од 2003 – 2007 година работел како претприемач во градежната индустрија во
Италија.
- од 2009 – 2018 година работел како професор во економското средно
училиште во Драгаш.
- од 2009 – 2018година работел како заменик претседавач во советот на
Општина Драгаш.
- во 2009 година бил организатор и менаџер на SECURITY AGENCY LION,
приватна агенција за обезбедување. Оваа агенција се трансформирала во
Туристичка агенција за надворешни работи, каде кандидатот работел до 2011
година.
- во 2018 година бил назначен за заменик претседател на Општина Драгаш
- познавање странски јазик(ци):
- Бошњачки, Албански, Италијански
- податоци за објавени трудови:
1. Ага, Ш., (2013) Гора како туристичка дестинација, Економски предизвици
Нови Пазар, том. 4, стр. 124-131.
2. Ага, Ш., (2013) Туристички понуди на регионот на Гора, Исток-Западу,
Запад-Истоку, меѓународна конференција на Балканот - Призрен.
3. Ага, Ш., (2013) Културно наследство на Регион Гора како фактор за развој на
туризмот, V. Меѓународна конференција на Балканот - Нови Пазар - Србија, стр. 12151228.
4. Ага, Ш. (2018) Драгаш како туристичка дестинација, 2. Меѓународна научна
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3. Заклучок и оценка на трудот
Кандидатот Шериф Ага пристапил кон обработка на проблематика која е
актуелна не само за територијата на Опоље и Гора во Косово, туку и пошироко.
Докторскиот труд претставува истражувачки проект со практично значење од
туристички развоен аспект. Посебно е важно што кандидатот анализирал простори
каде туризмот е недоволно развиен. Имено, во повеќето земји на Балканот, како и во
Косово, сеуште постојат недоволно искористени функционални целини во туристичка
развојна смисла.
Идејата кај кандидатот за истражување на регионите Опоље и Гора се јавува
поради самиот факт што разгледаните простори, како и впрочем целата територија на
Косово, во изминатите 20-30 години се соочил со турбулентност во својот социо –
економски развој. Во таа смисла, регионите имаат долг историски континуитет, а
особено во изминатите две децении, тие доаѓаат во фокусот на бројни национални,
политички и други интереси. Интересот за овие региони во наведениот период беше
претежно тенденциозен, квазинаучен и национално инспириран. Сепак, несомнено е
дека овие региони располагаат со огромни природни ресурси, кои се ретко или само
делумно истражени. Во таа функција е и истражувањето на овој докторски труд, преку
кое кандидатот ги утврдил капацитетите за инвестирање од страна на дијаспората во
туристичкиот развој. Во последните дваесет години, постои зголемен интерес за
собирање и истражување на овие региони, посебно во економско-развојна смисла, каде
меѓународните институции преовладуваат со нивните проекти. Ваквите истражувања
се во форма на пилот-проекти, студии на случај и слично. Субјектите кои ги водат
истражувањата во оваа област се неколку косовски министерства, локални власти и
UNDP. Кандидатот извршил детална анализа на сите присутни проекти, истражувања,
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стратегии и регулатива, поврзана со развојот на туризмот во Косово и на наведеното
подрачје. Исто така извршил детална инвентаризација и валоризација на присутните
природни и антропогени туристички ресурси, како и на инфраструктурнорецептивната и комуникативната база на туристичкиот развој. Тежиштето на овој труд,
акцентирано преку емпириското истражување во него, се однесува на анализата на
улогата и можностите на дијаспората во идниот туристички развој на просторот на
Опоље и Гора, односно на Косово во целина.

Во првиот дел од овој труд кандидатот го опфатил теориско - методолошкиот
пристап во истражувањето. Во рамките на оваа глава дефинирани се предметот, целта,
очекуваните резултати, истражувачките хипотези, методите и методолошките
принципи на истражувањето, како и основните теориски и оперативни претпоставки.

Во вториот дел од дисертацијата кандидатот го обработил туризмот како
систем, со тоа што ги анализирал туристичкиот пазар на Косово и јужниот регион на
Косово каде се лоцирани опфатените просторни целини.

Третата глава на трудотсе однесува на определувањето на просторните
ресурси од природен и антропоген вид кои влијаат врз развојот на туризмот.
Поконкретно, овој дел опфаќа анализа која се темели на спремноста на дијаспората да
помогне во нивното активирање во туризмот, а со тоа и унапредувањето на
туристичкиот развој. Тоа значи дека е извршена детална инвентаризација и адекватна
валоризација на расположливите ресурси и вредности поврзани со туризмот во
просторно – територијална смисла. Како посебни сегменти на оваа глава се опфатени
природните ресурси на просторот на Опоље и Гора, Националниот Парк Шар Планина
како значајна заштитена територија која располага со атрактивни природни и културни
ресурси, демографската структура на населението кое живее на разгледаниот простор,
како и сите видови на антропогени туристички ресурси на поширокото подрачје на
Опоље и Гора.

Во четвртиот дел кандидатот извршил инвентаризација, односно попис и
временска анализа на расположливите рецептивни капацитети од различен вид
присутни во Опоље и Гора, кои претставуваат базната основа за развој на туризмот на
ова подрачје. Преку нив кандидатот ја утврдил динамиката на развојот на
инфраструктурната база на туризмот. Подетално ги обработил најзначајните
инфраструктурно-рецептивни фактори од туристичко-развојна гледна точка. Во таа
смисла одделно ги опфатил угостителските капацитети за сместување, како и
угостителските објекти кои нудат услуги за исхрана.

Петтата глава се однесува на извршената анализа на комуникативната
поврзаност на разгледаното подрачје со окружувањето, кое е во функција на
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туристичкиот развој на просторот на Опоље и Гора. Тоа го опфаќа определувањето на
функционалните карактеристики на туристичко – просторната положба – контактност
и транзитност. Во оваа смисла е и анализата на просторните односи на разгледаниот
простор и самата дијаспора. Подетално кандидатот ги анализирал сообраќајната
поврзаност на патниот и воздушниот сообраќај. Со тоа тој ги определил
афирмативните и ограничувачките просторни влијанија што делуваат во туристичкиот
развој.

Во рамките на шестата глава на докторската дисертација кандидатот извршил
проекција на развојот на можностите на дијаспората за поддршка на туризмот во
разгледаното подрачје. За да стигне до самите развојни предвидувања, кандидатот
извршил анализира на трендовите поврзани со активностите на дијаспората и нејзината
вклученост во туризмот во изминатиот период. Во оваа смисла во дисертацијата
предложил модели за привлекување инвестиции на локално ниво на просторот на
Драгаш, односно Опоље и Гора.

Седмиот дел на трудот се однесува на деталната анализа на улогата на самата
дијаспора во развојните активности на туризмот во разгледаното подрачје, како и
законската основа за таквите процеси. Домените на вклученост на дијаспората се
многубројни и мултидимензионални. Поради тоа истите се разработени од различни
аспекти што му овозможило на кандидатот да утврди правилни развојни насоки на
туристичките процеси во однос на дијаспората. Во таа насока кандидатот ја анализирал
дијаспората во смисла на неговиот историски тек, неговиот потенцијал за економски
раст и развој на Косово, поврзаноста со матичниот простор, како и посетеноста и
престојот на дијаспората во Опоље и Гора. Со тоа кандидатот преминал на анализа на
способната на дијаспората за инвестирање во туристичкиот развој во разгледаните
просторни целини.

Осмата глава се однесува на емпирискиот сегмент на истражувањето во
докторскиот труд. Поточно, тоа ги опфаќа анализата на методологијата на
емпириското истражување, како и истражувачките резултати. Истражувањето е
насочено кон определување на карактеристиките и размислувањата на дијаспората за
утврдување на нивната спремност да се вклучат во туристичкиот развој на различни
нивоа. Кандидатот извршил детална обработка и анализа на добиените резултати од
истражувањето со што ги дискутирал перспективите на туристичкиот развој во
следната глава.

Во рамките на деветтата глава на докторската дисертација, кандидатот
детално ги разработува резултатите добиени од истражувањето. Тоа му овозможило да
изврши научно-методолошка дискусија за перспективите на туристичкиот развој. Во
таа насока кандидатот извршил генетско-еволутивна анализа на развојот на туризмот
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на Косово, анализа на облиците на туристички развој во Опоље и Гора, ПЕСТЕЛ –
анализа и СВОТ-анализа.

Десеттата глава се однесува на проверката и верификацијата на поставените
хипотези и нивното отфрлување/прифаќање. Со тоа кандидатот дошол до значајни
научни судови за истражената проблематика. Заклучните сознанија се резимирани во
форма на синтетизирани заклучни согледувања од спроведеното истражување

Кандидатот користел соодветна литература и извори од 94библиографски единиции 18
интернет извори кои овозможиле успешно научно фундирање на проблематиката која
ја истражил.

Имајќи го предвид изнесеното, со задоволство на Наставно – научниот совет
наФакултетот му предлагаме да го прифати овој Извештај и да формира Комисија
заодбрана на докторската дисертација, под наслов„ ДИЈАСПОРАТА ВО
ФУНКЦИЈА НА РАЗВОЈ НА ТУРИЗМОТ ВО ОПОЉЕ И ГОРА“од кандидатот
Шериф Ага,студент на трет циклус студии.

Комисијата за одбрана го определува датумот за одбрана што треба да биде најдоцна
во рок од 45 (четириесет и пет) дена од денот на усвојувањето на Извештајот.

Охрид

КОМИСИЈА ЗА ОЦЕНКА НА ДОКТОРСКА
ДИСЕРТАЦИЈА:
1. Д-р Науме Мариноски–редовен професор

2. Д-р Лилјана Баткоска– редовен професор

3. Д-р Раман Исмаили– редовен професор

4. Д-р Сашо Коруновски– редовен професор

5. Д-р Ристо Гогоски- редовен професор
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РЕЦЕНЗИЈА ЗА УЧЕБНОТО ПОМАГАЛО „ПРАКТИКУМ ПО ОСНОВИ НА
МИКРОБИОЛОШКАТА ЛАБОРАТОРИСКА ТЕХНИКА“ од авторот
Вонр. проф. д-р Сашо Стојановски

Врз основа на Одлука 02-77/4 од 15.06.2020 година донесена од Наставно научниот
совет на Ветеринарен факултет-Битола бевме избрани како рецезенти за оценка на
учебното помагало при што ја приложиме следната рецензија. Во општиот недостиг на
стручна литература во Република Северна Македонија во разни области на наставата и
науката, посебно е евидентен недостатокот на учебници и учебни помагала во областа на
ветеринарната медицина, а со посебен недостаток на практикуми за работа во областа на
ветеринарната микробиологија и на двата постојни факултети за ветеринарна медицина во
Република Северна Македонија. Затоа издавачкиот потфат на Универзитетот „Св.
Климент Охридски“ од Битола и Ветеринарниот факултет-Битола е за поздравување што
со издавањето на овој практикум ќе се пополни евидентна празнина што ќе им овозможи
на студентите на Факултетот за ветеринарна медицина во Битола поефикасно совладување
на студиите со практично изведување на лабораториските вежби и порационално
вклучување во практичната ветеринарна работа по завршетокот на студиите, како
непосредни извршители во микробиолошката лабораториска дејност.
Значи, практикумот е наменет првенствено за студентите на ветеринарните
факултети и за стручњаците кои директно се ангажирани во вакви дијагностички центри
или институти, што не значи дека неможат да го користат и други студенти и
лабораториски работници во областа на медицинските, земјоделските и прехранбенотехнолошките науки и дејности.
Практикумот е напишан на 105 страници со вкупно 27 илустрации, а целокупниот
материјал е презентиран во 7 поглавија, придружени со 11 практични вежби, со кои се
опфатени сите позначајни содржини од дидактички и методолошки аспект. Основа за
определување на обемот и квалитетот на содржините претставуваше покрај авторовото
искуство стекнато во Република Северна Македонија и странство и преку рамките што ги
поставува наставната програма по овој предмет на Ветеринарниот факултет во Битола и
сличните програми од соседните балкански држави, а без да се запостават важечките
стандарди на ЕУ за најзначајните микробиолошки испитувања, а кои се вршат и кај нас
согласно позитивните законски прописи од областа на ветеринарната дијагностика.
Авторот кога се зафати со овој комплексен проблем на конципирањето на овој Практикум,
сигурно беше свесен за сложеноста на оваа проблематика, бидејќи како што е
општопознато во лабораториската дијагностика мора да се користи идентична
стандардизирана методологија за да
и интерпретацијата на резултатите биде
еквивалентна и компарабилна со сите позначајни акредитирани лаборатории. Тие мораа да
работаат по стандардизирани методи на лабораториската дијагностика, која успешно се
практикуваше на бившите Ју-простори и денес после 30 години од дезинтеграцијата на
тогашната федерација.

38

Стручната вредност на овој практикум допрва ќе треба да се валоризира во текот на
неговата катадневна употреба, од компетентни стручњаци за оваа област, впрочем и од
студентите, но сигурно при тоа ќе треба да му се оддаде должна почит и признание на
авторот, вонредниот професор д-р Сашо Стојановски и заради применетата развиена
ветеринарна терминологија, која е успешно застапена од литературен и интернационален
лингвистички аспект презентирана успешно, во оваа значајна и раритетна публикација,
напишана на убав современ македонски литературен јазик.

Битола 14.09.2020

Рецензенти:
Проф. д-р Искра Иванова, с.р
Проф. д-р. Пенка Мончева, с.р
Проф. д-р. сц. Борис Атанас Ангелков, с.р
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Дo Наставничкиот совет на
Високата медицинска школа, Битола
Универзитет “Св.Климент Охридски”-Битола
РЕФЕРАТ
ЗА ИЗБОР НА НАСТАВНИК НА ВИСОКАТА
МЕДИЦИНСКА ШКОЛА - БИТОЛА
ВО НАУЧНАТА ПОЛЕ: КЛИНИЧКА МЕДИЦИНА (302)
НАУЧНА ОБЛАСТ – РАДИОЛОГИЈА (30221)1
Наставничкиот совет на Високата медицинска школа - Битола при
Универзитетот "Св. Климент Охридски" Битола, врз основа на Одлуката на
Директорот со бр. 02-138/1 од 07.05.2020 и одлуката на седницата на
Наставничкиот совет од 08.05.2020, распиша Конкурс објавен во дневните
весници ,,Нова Македонија“ и ,,Коха“ на 13.05.2020, за избор на наставник во
сите наставни и наставно-научни звања во научното поле: клиничка медицина
(302) и научната област: Радиологија (30221), при што се формираше
рецензиона комисија во состав:
1. Проф. д-р Климе Ѓорески, претседател
2. Проф. д-р Михаел Груневски, член
3. Проф. д-р Домника Рајчановска,член
Комисијата ги разгледа пристигнатите материјали и врз основа на тоа го
поднесува следниов:
ИЗВЕШТАЈ
На објавениот Конкурс од 13.05.2020, во дневните весници ,,Нова
Македонија“ и ,,Коха“, за избор на наставник во сите наставни и наставнонаучни звања во научно поле: клиничка медицина (302) и научната област:
Радиологија (30221) се пријави кандидатот
М-р Ана Михајловска Рендевска
Биографски податоци
Кандидатот М-р Ана Михајловска Рендевска е родена во Скопје.
Основно и средно образование завршила во Гостивар, а во 1998 година се
запишала на Медицинскиот факултет при Универзитетот ,,Св. Кирил и
Методиј“ во Скопје, каде дипломирала во 2005 година со просечен успех 8,00 и
се здобила со звање доктор на медицина. Во 2010 година ја одбранила
магистерската тема ,,Мерење на задоволството на пациентите од понудените
здравствени услуги, како предиктор за решавање на најважните проблеми во
1

Рефератот се објавува по барањето на Високата медициснка школа за повлекување на
Рефератот за избор на наставник во научната област Радиологија објавен во билтен бр. 472
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македонскиот здравствен систем“, на Универзитетот за туризам и менаџмент во
Скопје. Во 2012 година, на Клиниката за радиологија при Медицинскиот
факултет во Скопје завршала специјализација по Радиодијагностика и се
стекнала со стручно звање специјалист по Радиодијагностика. Во 2016 година се
запишала на докторски студии од областа на медицинските науки, при
Универзитетот ,,Св. Кирил и Методиј“ во Скопје. Од странските јазици активно
ги зборува англискиот и францускиот јазик.
Досегашно работно искуство
Работното искуство го започнала во 2008 година како доктор по општа
медицина во ЈЗУ Здравствен дом Гостивар, во одделот за Детска превентива,
каде работела до 2011 година. Понатамошниот работен однос го продолжила во
ЈЗУ Универзитетската клиника за Радиологија во Скопје, каде работи од 2011
год, па до денес, на одделот за ургентна радиодиодијагностика, на апаратот за
компјутеризирана томографија на хируршките клиники при Медицинскиот
факултет во Скопје.
Стручна активност
Во текот на својата стручна и научна активност кандидатката М-р Ана
Михајловска Рендевска, учествувала на повеќе конгреси, симпозиуми, школи и
работилници во земјата и странство, меѓу кои:
1. 7th Balkan Congress of Medicine and Dentistry for Students and Young
Doctors, 2004, Ohrid, Macedonia;
2. 4th Zagreb International Medical Summit for Students and Young Doctors,
2004, Zagreb, Croatia;
3. The 8th International Congress for mediacal students and young doctors
"MEDIS 2004", 13 - 16 May 2004, Timisoara, Romania;
4. 5th Zagreb International Medical Summit for Students and Young Doctors,
2005, Zagreb, Croatia;
5. 28th International Medical Student’s Scientific Congress, 2005, Ohrid,
Macedonia;
6. Second Symposium of Health Colleges and Health Schools (with international
participation), 2006, Belgrade, Serbia;
7. Европски конгрес по радиодијагностика, ноември, 2008, Врњачка бања,
Србија,
8. Стручен состанок на експертска група: Радиолошка дијагностика на
заболувањата на ЦНС и ’рбетниот мозок, Македонска асоцијација на
радиолози, Битола, Македонија, 2009;
9. 3-ти Конгрес на Хирурзите на Македонија со меѓународно учество,
Охрид, Македонија, 2010;
10. 24th Europian Congress of Radiology ECR 2012, Vienna, Austria, 2012;
11. Стручен состанок на експертска група: Мозочен удар, бидејќи ние се
грижиме, Здружение на невролози на Македонија, Скопје, Македонија,
2012;
12. Стручен состанок: Темпорални и екстратемпорални лобни епилепсии,
Поликлиника Неуромедика, предавач: Проф. д-р Методи Чепреганов,
Битола, Македонија, 2012;

41
13. Стручен состанок на Здружение на хирурзи на Македонија, Штип,
Македонија, 2015;
14. 6-ти Конгрес на Радиолозите на РМ со меѓународно учество, Охрид,
Македонија, 2016;
15. Голем број на стручни симпозиуми низ Македонија, организирани од
ЛКМ и МЛД;
16. Курс за дигитализација на рендген, Македонска асоцијација на
радиолози, Скопје, Македонија, 2008;
17. 1stInternational seminar for magnetic resonance imaging, Ohrid, Macedonia,
2008;
18. Школа за критично болни пациенти: мониторинг, дијагноза, клиничка
одлука, Скопје, Македонија, 2010;
19. 2ndInternational seminar for magnetic resonance imaging, Ohrid, Macedonia,
2011;
20. Семинар: Лумбална дискална хернијација, Ремедика, Скопје,
Македонија,2012;
21. Семинар: Мозочен удар бидејќи ние се грижиме, Здружение на
невролози на Македонија, Скопје, Македонија, 2013;
Научна активност
Кандидатката е автор и коавтор е на 48 трудови од областа на
медицината, со кои настапила на преку 20 конгреси, симпозиуми и работилници
во земјата и странство, а некои се објавени и во стручни и научни списанија.
ТАБЕЛА ЗА ОЦЕНУВАЊЕ НА ИСПОЛНЕТОСТА
ПОСЕБНИТЕ УСЛОВИ ЗА ИЗБОР ВО ЗВАЊА

НА

ПРВ КРИТЕРИУМ
Резултати од научно-истражувачка работа
X
Кандидатот е цитиран најмалку во еден труд (за избор во доцент, предвач X
или виш предавач), два трудови (за избор во вонреден професор или
професор на висока стручна школа), односно три трудови (за избор во
редовен професор) од автори чиишто трудови се објавени во референтна
научна публикација. Цитираноста на трудовите се потврдува преку писмен
доказ со достава на трудовите каде што е цитиран кандидатот или преу web
пребарувач за цитираност (профил на кандидатот на Google Scholar или
сличен на него)
Од вкупно објавените трудови во последните пет години, има објавено X
труд во списание или публикација индексирани во некоја од следниве бази:
ЕBSCO, Emerald, Scopus, Thomson Reuters, Web of Science, Journal Citation
Report, SCImago Journal Rank (објавените трудови треба да се нотирани на
универзитетскиот репозиториум http://eprints.uklo.edu.mk/)1
Има објавено најмалку три дополнителни труда во референтни научни
публикации од предвидениот број со општитите услови за избор во
соодветното звање
Акредитиран е за ментор на трет циклус студии (без разлика дали во
последните 5 години)
Раководел или учествувал во научно-истражувачки проект или раководи X
УСЛОВИ
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или учествува во научно-истражувачки проект кој е во тек
Одржал пленарно или почесно предавање на меѓународен собир или бил X
модератор на сесија на научна конференција
Бил или е член во уредувачки (организациски) или научен (програмски) X
одбор на меѓународна научна конференција или меѓународно научно
списание
Бил рецензент на најмалку еден научно-истражувачки или стручен труд
Бил рецензент на најмалку еден универзитетски учебник, учебно помагало,
монографија, практикум, збирка задачи и сл.
Бил рецензент на предлог проекти и/или периодични и конечни извештаи
од одобрени проекти
Бил рецензент на предлози за државни и меѓународни награди за научни
остварувања
Член е во домашни или странски научни здруженија, друштва, асоцијации X
или институции
Реализирал или е во тек на реализација на постдокторски студии во
странство
Добил државна или меѓународна награда за научни постигнувања од
пошироката научна област со која професионално се занимава
Има објавен рецензиран учебник, монографија, практикум или збирка
задачи од научната област за која се избира (како автор или во
коавторство)2
вкупно исполнети услови од прв критериум
6
ВТОР КРИТЕРИУМ
Резултати и искуство во наставната дејност и подготвување на наставен и
научноистражувачки подмладок
X
УСЛОВИ
Бил или е ангажиран како наставник на друга единица на Универзитетот
или на друга високообразовна установа од земјата или странство
Учествувал во комисија за избор на други наставници и/или соработници
Учествувал или учествува во реализација на наставата на втор или трет X
циклус студии
Реализирал меѓународна мобилност на странски универзитет односно
странска високообразовна установа по различни основи
Учествува или учествувал во студиска програма чијашто настава се
изведува на англиски наставен јазик или понудил предмет на англиски
јазик како прозорец на мобилност
Реализирал предавање на странска високообразовна установа X
(гостувачко, стручно, почесно и сл.)
Подготвил дигитални ресурси (презентации, вежби, прашања, квизови и
сл.) за студентите за најмалку еден предмет и истите ги поставил на
online платформа за далечинско учење (Moodle и сл.) или на web страната
на единицата или Универзитетот
Бил член во Комисија за оценка или одбрана на магистерски, X
специјалистички или докторски труд
Бил ментор или член на комисија за одбрана на дипломски труд
X
Предавал или предава нов наставен предмет кој за прв пат се воведува во
студиска програма
Учествувал или учествува во изработка на елаборат за акредитација на
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студиска прграма на прв, втор или трет циклус студии
Има стекнато искуство во високо-образовна дејност како: ректор;
проректор; декан/директор; продекан/заменик директор; раководител на
внатрешна организациона единица/лабораторија; член на универзитетски
сенат; член на факултетска или универзитетска комисија; раководител на
ЕКТС на Универзитет/единица; член на Совет на докторскин студии на
Универзитет/Единица; член во Комисија за самоевалуација; член на
Интеруниверзитетска комисија; член во Одбор за акредитација и
евалуација.
Има позитивна оценка од најмалку 3,5 од спроведените самоевалуации во
последните 5 години
вкупно исполнети услови од втор критериум
4
ТРЕТ КРИТЕРИУМ
Стручно-применувачка или стручно-уметничка дејност
УСЛОВИ
Учествувал или учествува во работна група/тело за изработка на студија,
ревизија, елаборат, идеен проект, стручна анализа, вештачење,
арихитектонско решение, стратегија, правилник, статут, закон и сл.
Посетувал обуки, семинари, тркалезни маси, курсеви, форуми,
работилници и сл. од стручен или професионален карактер организирани
од меѓународни или домашни институции
Поседува сертификат или потврда за стручно или професионално
усовршување издаден од релевантна институција
Ангажиран е или бил ангажиран како експерт од страна на меѓународна
или домашна стручна организација, институција или асоцијација
(Ко)автор
е
на
книга/монографија
од
стручна
област/речник/енциклопедија
Учествувал во реализација на обука/семинар/курс/работилница/летна
школа за потребите на стопанските и нестопанските дејности
Бил или е член на национална или меѓународна жири комисија од полето
во кое се избира
Реализирал превод на книга или дел од книга
Учествувал во проектирање, развој или имплементација на софтверски
или ИКТ решенија
Учествувал во реализација на проектни активности во проекти
финансирани од ЕУ или други домашни или странски фондови
Учествувал во промотивни активности на факултетот
Бил уредник на речник или енциклопедија
Регистрирал патенти/иновации прифатени од Државниот завод за
индустриска сопственост
Рецензирал учебник за основно или средно образование од потесната или
пошироката област за која се врши изборот
Има објавено стручна/професионална статија во домашни или странски
публикации (списание, весник, зборник на трудови и сл.)
Лекторирал трудови на странски/ македонски јазик
Учествува(л) во лабораториски и теренски истражувања или мерење
наменети за стопанството

X

X
X

X

X
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вкупно исполнети услови од трет критериум
ВКУПНО ИСПОЛНЕТИ УСЛОВИ ОД СИТЕ ТРИ КРИТЕРИУМИ
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Список на трудови
Од вкупниот број трудови на листата, трудовите под реден број од 1 - 37 се
рецензирани и објавени во
Билтен бр. 422 од 02.12.2016 година, на
Универзитетот "Св.Климент Охридски", Битола.
Трудовите од реден број 38 до 48 се за рецензија во овој реферат.
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ОЦЕНКА И МИСЛЕЊЕ
Врз основа на приложената документација, Рецензионата комисија оцени
дека кандидатката предавач м-р Ана Рендевска ги исполнува општите услови за
избор во наставно звање, согласно Законот за високо образование, Статутот на
Универзитетот “Св. Климент Охридски”-Битола и Правилникот за единствени
критериуми за избор во наставно-научни, научни, наставно-стручни и
соработнички звања, како и 14 услови од сите три посебни услови за избор во
наставни звања, според Правилникот за единствени критериуми за избор во
наставно-научни, научни, наставно-стручни и соработнички звања.
Ценејќи ја стручноста и научната дејност на кандидатката предавач м-р
Ана Рендевска, нејзиното долгогодишно искуство во клиничката пракса,
комисијата смета дека таа своите стручни и научни сознанија може да ги
имплементира кај студентите во текот на својата наставна активност. Согласно
изнесеното, Рецензионата комисија го донесе следниот

ЗАКЛУЧОК
Врз основа на целокупната досегашна наставно-научна и стручна
активност на кандидатката, со особена чест и задоволство Рецензионата
комисија му предлага на Наставничкиот совет на Високата медицинска школа Битола, да ја избере кандидатката предавач м-р Ана Рендевска, за наставник во
научната област Радиологија (30221), во звање виш предавч на висока
стручна школа.
Рецензиона комисија:
1.
2.
3.

Проф. д-р Климе Ѓорески
Проф. д-р Михаел Груневски
Проф. д-р Домника Рајчановска
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РЕФЕРАТ
ЗА ИЗБОР НА НАСТАВНИК ВО СИТЕ НАСТАВНО – НАУЧНИ ЗВАЊА ВО
НАУЧНИТЕ ОБЛАСТИ ТРГОВСКО ПРАВО (50823) И ЧОВЕКОВИ ПРАВА И
СЛОБОДИ (50818) НА ПРАВЕН ФАКУЛТЕТ – КИЧЕВО
Врз основа на член 173, член 164, член 165 и член 166 став 3, од Законот за
високото образование (Сл.весник 82/2018), и член 30, 31, 32 и 33 од Правилникот за
критериумите и постапката за избор во наставно – научни, наставни, наставно –
стручни и соработнички звања на Универзитетот „Св.Климент Охридски“ – Битола, а
во врска со Конкурсот за избор на наставник во сите наставно – научни звања во
научните области Трговско право (50823) и Човекови права и слободи (50818 ) на
Правниот факултет – Кичево, објавен во дневните весници „Нова Македонија“и „Лајм“
на ден 29.06.2020 година, Наставно – научниот совет на Правниот факултет – Кичево,
на седницата одржана на 04.09.2020 година донесе одлука со бр.02-343/7 од 04.09.2020
година за формирање на Рецензентска комисија за избор на наставник во сите наставно
– научни звања во научните области Трговско право (50823) и Човекови права и
слободи (50818) во состав:
1. Проф. д-р Владимир Ортаковски , претседател;
2. Проф. д-р Осман Кадриу, член;
3. Проф. д-р Ристо Ристески , член;
Врз основа на член 173, член 164, член 165 и член 166 став 3, од Законот за
високото образование (Сл.весник 82/2018), и член 30, 31, 32 и 33 од Правилникот за
критериумите и постапката за избор во наставно – научни, наставни, наставно –
стручни и соработнички звања на Универзитетот „Св.Климент Охридски“ – Битола, и
по разгледувањето на добиените материјали предвидени со условите на распишаниот
конкурс, рецензентската комисија го поднесува следниов
ИЗВЕШТАЈ
На објавениот конкурс единствено се пријави кандидатот д-р Саша Дукоски,
Вонреден професор во научната област Трговско право(50823) на Правниот факултет –
Кичево. Врз основа на поднесената пријава и другите приложени документи,
комисијата ги изнесува следниве констатации:
1. Биографски податоци
Кандидат д-р Саша Дукоски Роден е на 02.03.1964 година во Кичево – Република
Северна Македонија , каде и денес живее. Основно и средно гимназиско образование со
континуиран одличен успех завршува во Кичево, при што добива поголем број: дипломи,
награди и признанија . Во периодот од 1981 до 1985 година студира на Правениот факултет Битола , при Универзитетот во Битола Со звањето Дипломиран правник и завршени студии
во втор степен на Правниот факултет се стекнав во 1985 година, како најмлад студент на
Универзитет во тој период.
По завршувањето на Правниот факултет, магистерските студии ги заокружува на
Меѓурегионалната академија за кадровски менаџмент во Киев со одбраната на Магистерскиот
труд под наслов “Улогата на Организацијата на Обединетите нации во регулирањето на
прашањата од меѓународната безбедност ’’, по што се стекнува со Диплома за завршен втор
циклус магистерски студии и се здобива со научен степен Магистер по право.
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Образование го продолжува во Киев – Република Украина. Во рамките на
реализацијата на програмата за Докторските студии , на Киевскиот национален Универзитет
„Тарас Шевченко“ ги полага соодветните Постдипломски – докторски испити ( Уверение бр.
022-420 од 29.03.2010г.) , при што објавува неколку научни трудови во релевантни научни
публикации и учествува на меѓународни научни конференции. Докторската дисертација на
тема „ Механизми за меѓународно – правно регулирање за заштита на правата на совест и
вероисповед ( низ примерите на Република Бугарија и Република Украина) ја работи под
менторство на тричлен научен совет предводен од Академик Професор д-р Шуба Олексеј
Василевич . Докторската дисертација ја одбранува на 27. април 2010 година пред : Заедничкото
специјалното собрание на Меѓународната академија за кадри Киев – Република Украина,
Меѓународниот отворен универзитет од Калифорнија – Соединетите Американски Држави и
Меѓународната академија за управување со персонал во Киев - Република Украина . Со тоа го
завршува третиот циклус докторски студии и се стекнува со научниот степен Доктор по
филозофски науки во областа на правото (PhD in Law), по што му е издадена заедничка
диплома ( DD br.1948 series UKR – 1 protocol br. 489) .
Со Решение на Министерот за образование и наука на Република Македонија Бр.093932/2 од 18.11.2010 г. Дипломата се признава како документ за завршен „ Трет циклус
докторски студии и стекнат научен степен Доктор по филозофски науки од областа на
правото“.

Кандидатката активно го владее рускиот јазик, српскиот јазик и бугарскиот
јазик, а се служи и со англискиот јазик и украинскиот јазик. Во однос на
компјутерските програми го владее и користи Microsoft Office пакетот.
2. Резултати и искуство во наставната дејност и подготвување на наставен и
научно-истражувачки подмладок
Кандидатот во 2010 година е избран за наставник по група предмети од областа на
правните науки во звањето Доцент на Правниот факултет во Кичево при Универзитетот „
Свети Климент Охридски“ во Битола.
Во 2015 година е избран во наставно – научното звање Вонреден професор од научната
област „Трговско право“, на Правниот факултет Кичево , при Универзитетот „Свети Климент
Охридски“ – Битола.
Во првиот циклус студии на факултетот и дисперзираните студии во Битола и Струга
ги предава студиските програми по : Облигационо право, Меѓународно трговско право;
Трговско право ; Трудово право; Деловно и договорно право ; Граѓанско право – примената
програма.
Во вториот циклус студии е ангажиран на студиските програми по Деловно право и
Граѓанско право, каде ги предава модулите по : Граѓанско процесно право, Трговско право,
Меѓународно трговско право, Полноважност на договорите и надомест на штета, Право на
конкуренција, Компаративно граѓанско право.
Во третиот циклус студии е ангажиран на Студиската програма по Меѓународно право
и меѓународна политика каде го предава модулот по : Меѓународно трговско право.
Во тековниот период на Правниот факултет во Кичево извршува поголем број
активности во неколку комисии , а од 2012 до 1016 година е Сенатор на Универзитетот „Свети
Климент Охридски“ – Битола. Од 2016 година е акредитиран ментор за Втор циклус на студии,
а под негово менторство изработени се и успешно одбранети над 150 дипломски трудови на
студенти од Правниот факултет во Кичево и дисперзираните студии во Битола и Струга, како и
70 магистерски трудови од областа на модулите по Деловно право и Граѓанско право.
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Во текот на својот работен ангажман учествува како рецензент во избор на повеќе
наставници и соработници на Правниот факултет во Кичево како и на БАС Академијата
Смилевски.
Во својата професионална активност на полето на науката соработувал и со повеќе
Универзитети и Институти од Република Македонија, Република Србија, Руската Федерација,
Република Бугарија, Република Косово , Република Албанија и др. Член е на редакцискиот
борд на European Journal of Economics, Law and Social Sciences - IIPCCL- International Institute
for Private, Commercial and Competition Law Graz, Austria, , како и на International Scientific
Conference “Security, Political and Legal Challenges of the Modern World на Правниот факултет
Кичево при Универзитетот „Свети Климент Охридски “ Битола. Во исто време е рецензент на
неколку научни трудови објавени во релевантни научни списанија, како и на учебници и
учебни помагала . На Универзитетот МИТ во Скопје ги реализира модулите по: Трудово
право, Административно право и административна постапка, Деловно и договорно право,
Финансово право и Облигационо право.

Вонреден професор д-р Саша Дукоски континуирано одржувала настава,
одговорно ги исполнувала своите обврски, остварувала контакти и консултации со
студентите, со високо ниво на оперативност, кооперативност, одговорност и
дисциплина при исполнувањето на обврските. Кандидатката д-р Саша Дукоски во
континуитет е позитивно оценувана на студентските анкети за самоевалуација на
наставниот кадар, што претставува потврда за успешноста во реализацијата на
наставно-образовната дејност од негова страна. Имено, според резултатите од
објавените извештаи за самоевалуација на Правен факултет – Кичево, кандидатот во
академската 2017/2018 година во зимскиот семестар е оценета со просечна оценка од
4.99 (од вкупно 5 поени), додека во летниот семестар е оценета со просечна оценка од
4.98. Во академската 2018/2019 година, во зимски семестар има добиено просечна
оценка од 4.89, додека во летниот семестар просечната оценка изнесува 4.98. Во
академската 2019/2020 година во зимскиот семестар, кандитатката е оценета со
просечна оценка од 4.84.
3. Резултати од научно-истражувачка работа
Вонреден професор д-р Саша Дукоски е автор и/или коавтор на поголем број
рецензирани научни и стручни трудови објавени во референтни меѓународни научни
списанија и меѓународни научни публикации кои се презентирани на меѓународни
научни конференции во земјата и/или странство. Дел од трудовите се објавени во
публикации кои се индексирани во Ebsco и Scopus.
Трудови се внесени во Репозиториумот на УКЛО:
http://eprints.uklo.edu.mk/view/creators/Dukoski=3ASasa=3A=3A.html?fbclid=IwAR0I4OI5IKPH5vB90bUwm2Rg7AOjBpNcOidiQ33XrUXg2beA3xrexm37RQ ,
На сајтовите: Google Scholar:
:https://scholar.google.com/scholar?hl=en&as_sdt=0%2C5&q=%D0%A1%D0%B0%D1%88%D0%B0+
%D0%94%D1%83%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B8&oq=
https://scholar.google.com/scholar?hl=en&as_sdt=0%2C5&q=Sasha+Dukoski&btnG=
На сајтот во Research Gate:
https://www.researchgate.net/profile/Sasha_Dukoski

Како и на : Accelerating the World's Research
https://www.academia.edu/upgrade?feature=name_mentions&trigger=mentioning-author-rw
На базата на Google Scholar нотирани се поголем број на цитирања.
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конференција Vol.4/2017„ МЕЃУНАРОДЕН ДИЈАЛОГ : ИСТОК-ЗАПАД “ 21 / 22
Април, 2017 година, Свети Николе, Р.Македонија.. ISSN 1857-9299. UDK 081.
347.426.6:347.514. стр.117-121.
42. Ph.D Saša Dukoski , Phd Berat Aqifi , Acquiring ownership over real estate, International
Journal scientific papers vol.17.2 , 13-th International Scientific conference The teacher
of the future, Budva – Montenegro , 25 – 28.5.2017, ISSN 2545-4439 , page 713 – 717.
Global Impact and Quality Factor 1.322 (2016).
43. Ph.D Saša Dukoski , Phd Berat Aqifi, The Price and Determination of the Price in
the Sales Agreement, Acta Universitatis Danubius. Juridica, Vol.13 No. 2 (2017)Print
ISSN: 1844-8062,Online ISSN: 2065-3891, , page 113 – 121. Universitatea Danubius
Galati | Romania
44. Sasha Dukoski, PhD Law , Svetlana Veljanovska, PhD Law, The price in the contact of
sale. University “St. Kliment Ohridski”Bitola , HORIZONS INTERNATIONAL
SCIENTIFIC JOURNAL, Series A, Social Sciences and Humanities, Volume 21, 2017,
Bitola, ISSN 1857 – 9884 . DOI 10.20544 HORIZONS.A.21.2.17.P21 UDC 339.5:338.5
page.249-257
45. Ph.D Law Sasha Dukoski ,Ph.D.Law Svetlana Veljanovska, ,Legal regulation of the
market concentrations of the companies in the Republic of Macedonia , International
Journal scientific papers vol.20.1 , 15 th International Scientific conference Knowledge
in practice. ,Bansko Republic of Bulgaria , 15. – 17.12.2017, UDK 37. ISSN 2545-4439.
ISSN 1857-923X , page 313 – 317. Global Impact and Quality Factor 1.322 ( 2016).
46. Ph.D Sasha Dukoski, MA. Marija Dukoska , Principles of the international agreements on
investments, Conference proceedings, volume II, International scientific conference “
TOWARDS A BETTER FUTURE : THE RULE OF LAW, DEMOCRACY AND
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POLYCENTRIC DEVELOPMENT, Bitola Republic of Macedonia 11-12.05.2018, ISBN
978-608-4670-01-8(V.2), UDK 339.542,2;339,727,22(100), page 145-151.
47. Svetlana Veljanovska PhD, Sasha Dukoski PhD, THE ROLE OF THE MEDIA IN THE SOCIETY,
Conference proceedings, volume I, International Scientific Conference “Security,
Political and Legal Challenges of the Modern World” Bitola, Republic of
Macedonia,316.663:316.775, ISBN 978 – 9989 – 870 - 79 – 8, COBISS.MK – ID
108602122, page 251 – 257.
48. Sasha Dukoski PhD , Svetlana Veljanovska PhD, Marija Dukoska LL.M. , Legal framework
of the rules on the electricity market in the european union Conference proceedings,
volume II, International Scientific Conference “Security, Political and Legal Challenges
of the Modern World” Bitola, Republic of Macedonia,316.663:316.775, ISBN 978 – 9989
– 870 - 79 – 8, COBISS.MK – ID 108602122, UDK 339.13:621]:340.13(4-672EУ) ,page
112– 118.
49. Sasha Dukoski, PhD Law , Svetlana Veljanovska, PhD Law LL.M. Marija Dukoska ,
Comparative overview of the regulation of concentrations in the united states-european
union –republic of macedonia, University “St. Kliment Ohridski”Bitola , HORIZONS
INTERNATIONAL SCIENTIFIC JOURNAL, Series A,
Social Sciences and
Humanities, Volume 22,
2018, Bitola, ISSN 1857 – 9884 .
DOI
10.20544/HORIZONS.A.22.1.18.P15
UDK 339.13.025(73) 339.13.025(4-672EУ)
339.13.025(497.7), page 175 – 185
50. Svetlana Veljanovska, PhD Law, Sasha Dukoski, PhD Law , Reforms in the institutions
that are supporting the court in the realization of its right creation function, University
“St. Kliment Ohridski”Bitola , HORIZONS INTERNATIONAL SCIENTIFIC
JOURNAL, Series A, Social Sciences and Humanities, Volume 22, 2018, Bitola, ISSN
1857 – 9884, DOI 10.20544/HORIZONS.A.22.1.18.P16 ,UDK347.962-044.325 (497.7),
page 185 – 191
51. Sasha Dukoski, PhD Law , Svetlana Veljanovska, PhD Law LL.M. Marija Dukoska ,
Condicions for the validy of agreements, Conference proceedings, volume II,
International scientific conference “ TOWARDS A BETTER FUTURE : DEMOCRACY,
EU INTEGRATION AND CRIMINAL JUSTICE, Bitola Republic of Macedonia 1012.05.2019, ISBN 978-608-4670-05-6 (V.2), UDK 347.44, page 171-176.
52. Svetlana Veljanovska, PhD Law, Sasha Dukoski, PhD Law , Ass M-r Pakiza Tufekgi ,
The constitutional judiciary in bosnia and hercegovina specifications and challenges,
Conference proceedings, volume I, International scientific conference “ TOWARDS A
BETTER FUTURE : DEMOCRACY, EU INTEGRATION AND CRIMINAL JUSTICE,
Bitola Republic of Macedonia 10-12.05.2019, ISBN 978-608-4670-04-9 (V.1), UDK
342.4 ( 497.6), page 204-210.
53. Assoc. Prof. Dr.sc. Sasha Dukoski, Assoc.Prof.Dr.sc Svetlana Veljanovska, LL.M. Marija
Dukoska , The legal nature of the procurement agreement as the most significant
obligation and trade agreement, University “St. Kliment Ohridski” Bitola , HORIZONS
INTERNATIONAL SCIENTIFIC JOURNAL, Series A,
Social Sciences and
Humanities,
Volume
24,
2020,
Bitola,
ISSN
1857-9884,
DOI
10.20544/HORIZONS.A.24.1.20 , DOI 10.20544/HORIZONS.A.24.1.20.P15 UDC
339.542.2(497.7) ,page 171 -178
54. Assoc.Prof.Dr.sc Svetlana Veljanovska Assoc. Prof. Dr.sc. Sasha Dukoski, Reforms in
the judicial system of the republic of n. Macedonia, University “St. Kliment Ohridski”
Bitola , HORIZONS INTERNATIONAL SCIENTIFIC JOURNAL, Series A, Social
Sciences and Humanities, Volume 24,
2020, Bitola, ISSN 1857-9884, DOI
10.20544/HORIZONS.A.24.1.20 , DOI 10.20544/HORIZONS.A.24.1.20.P18 UDC
347.97/.99(497.7) ,page 207 -216
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Учество на меѓународни конференции, симпозиуми, научни трибини,
работилници
1. Научен симпозиум – Порече од изгрејсонце до вечноста- Македонски Брод. 2009 г.
Македонија.
2. Міжнар. наук.-практ. конф. “Динаміка наукових досліджень 2009”, 2009 р. –
Донецьк: Україна
3. Міжнар. научно-практ. конф. “Религиозная ситуация в современной Болгарии и
Украине”. 15 октября 2010 г. – Одесса. – 2010. Україна
4. DEBATE “Civic Activism in ethnic state” “Regional youth networking against
discrimination in Western Balkan” Kicevo 2011;
5. Are the problems of Kicevo of political, economic or ethnic nature, COMMUNITY
DEVELOPMENT CENTRE, (ex NGO Support Centre Kicevo)-Kicevo -2011.
6. First annual international scientific conference organized by MIT University –
Skopje.
GLOBAL SECURITY AND CHALLENGES OF THE 21st CENTURY, 2012, Makedonski
Brod. Macedonija.
7. Регионална научна трибина „Брсјачо востание, Брсјачка буна, Демирхисарски заговор“,
25.10.2013 год. Демир Хисар. Македонија.
8. Annual international scientific conference organized by MIT University –
Skopje. .
Promoting Human Rights Recent Developments, International Scientific Conference .Skopje
2013. Macedonija.

9. Second international science conference - contemporary management challenges and
the organizational sciences - contribution of human resources and organizational
change to sustainable company competitiveness. 01-03 November, 2013 Bitola,
Macedonia.
10. International Scientific Conference ,, Rule of Law and Democracy” State University
of Tetova, 12.03.2014. Tetova Macedonija.
11. Петта меѓународна научна конференција „ МЕЃУНАРОДЕН ДИЈАЛОГ : ИСТОКЗАПАД “ 25 / 26 Април, 2014 година, Свети Николе, Р.Македонија.
12. Second International Conference: KNOWLEDGE CAPITAL OF THE FUTURE – NEW
KNOWLEDGE FOR NEW PEOPOL . Ohrid ,20-23 May 2014. Macedonija.

13. INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE " EUROPEAN INTEGRATION
PROCESS OF WESTERN BALKANS COUNTRIES" Pjeter Budi College.Pristina.
Saturday, 31st of May 2014. Republika Kosovo.
14. First international scientific conference – Social change in the global world, Center
for Legal and Political Research ,Faculty of Law University ,, Goce Delcev” – Shtip,
11-13 september 2014 , Republic of Macedonia.
15. Научна трибина „ 1000 години од смртта на Цар Самоил“ , Ресен, 24.09.2014
год, Република Македонија.
16. Third international Scientific Conference, ,,Contemporary menagement challenges
and the organizational sciences – strategically focused organization and sustainable
enterprise competitiveness’’, Business Academy Smilevski . Bitola 2014, Republic of
Macedonia.
17. Научно-стручна тркалезна маса „ Евро - атлантските предизвици на Република
Македонија: проблеми, политичка реалност, идејни решенија и можности по
самитот на НАТО во Велика Британија 2014“. Универзитет „Свети Климент
Охридски“ – Битола , Факултет за безбедност - Скопје, Скопје, 18.11.2014 год,
Република Македонија.
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18. International Conference on Bisiness Technology & Innovation. 7-8. November 2014.
Durres, Albania.
19. International conference on Business, Law, Administration and Social Sciences,
Tirana- Albania 17.01.2015,
20. “Международной научной конференции Человек в глобальном мире
(Воронеж,18–20 мая 2015 г.) Русия.
21. 7-th International Scientific conference Knowledge – capital of the future, Bansko –
Bulgaria 4-6 december 2015.
22. 8-th International Scientific conference Knowledge – capital of the future, Bansko – Bulgaria
8-10 april 2016.

23. 9-th International Scientific conference - The teacher of the future , Dures – Republic
of Albania, 17-19 june 2016
24. 12-th International Scientific conference Knowledge without borders.., Vrnjacka
Banja – Serbia, 31.3 – 02.4.2017.
25. Осма меѓународна научна конференција „ МЕЃУНАРОДЕН ДИЈАЛОГ :
ИСТОК-ЗАПАД “ 21 / 22 Април, 2017 година, Свети Николе, Република
Македонија.
26. 13-th International Scientific conference The teacher of the future, Budva –
Montenegro 25 – 28.5.2017.
27. 15- th International Scientific conference Knowledge in practice. ,Bansko Republic of
Bulgaria , 15. – 17.12.2017,
28. International scientific conference “ TOWARDS A BETTER FUTURE : THE RULE
OF LAW, DEMOCRACY AND POLYCENTRIC DEVELOPMENT, Bitola
Republic of Macedonia 11-12.05.2018,
29. International Scientific Conference “SECURITY, POLITICAL AND LEGAL
CHALLENGES OF THE MODERN WORLD” Bitola, Republic of Macedonia, 1921.October, 2018,
30. International scientific conference “ TOWARDS A BETTER FUTURE :
DEMOCRACY, EU INTEGRATION AND CRIMINAL JUSTICE, Bitola Republic
of Macedonia 10-12.05.2019
31. International scientific conference “HATE SPEECH AND THE CONCEPT OF
HATE CRIMES; ACTS OF PERCEPTION AND COMPULSORY SOCIAL
CONFORMISM”, Bitola Republic of North Macedonia 11.11.2019
Д-р Саша Дукоски бил член организациониот одбор за организација на
меѓународна научна конференција на Правен факултет – Кичево во 2018 и 2019 година
и член на уредувачкиот одбор на Годишникот на Правен факултет – Кичево. Исто така,
во периодот по изборот во наставно – научното звање вонреден професор, д-р
Ристовска рецензирал трудови за меѓународното научно списание „Horizons“,како и за
меѓународните конференции во организација на Правниот факултет – Кичево и
Факултетот за безбедност – Скопје.
Кандидатот Д-р Саша Дукоски е автор на следните :
Рецензирани универзитетски учебници:
1. Саша Дукоски , Меѓународно трговско право , CIP.- 341:4347.7(075.8) Графомак,
Кичево, 2014, ISBN 978-9989-59-0, Високошколски учебници COBISS. MK- ID
95637002;
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2. Саша Дукоски, Граѓанско право – применета програма, CIP – 347(497.7) (035)
Графомак, Кичево 2014, Прирачници, ISBN 978-9989-119-57-6, COBISS.MK-ID
95635722;
3. Саша Дукоски, Граѓанско право – применета програма ПРАКТИКУМ, CIP –
347(497.7)(076.5) Графомак, Кичево, 2014, Практикум,
ISBN 978-9989-58-3,
COBISS.MK-ID 95635978;
4. Саша Дукоски , Право на конкуренција, CIP 346,545/546;341.24(4-672EU) и
346,545/546;340,13(497.7)
Графомак, Кичево 2014 ISBN 978-9989-119-60-6,
COBISS.MK.ID 95838218;
5. Саша Дукоски, Трговско право , CIP 348.7 / 343.23 Графомак , Кичево ISBN 9789989-119-79-8 COBISS.MK-ID 97142282;
6. Саша Дукоски , Деловно и договорно право , CIP 347.7 /341.24, Графомак, Кичево
2014, ISBN 978-9989-119-78-1, COBISS.MK-ID 971420026.
7. Саша Дукоски , Облигационо право – договори и надомест на штета , CIP
347.7.426:349.22, Графомак, Кичево 2015, ISBN 978-9989-119-70-5, COBISS.MK-ID
98031114.
8. Саша Дукоски , Основи на Облигационо право , CIP 348.7 ; 343.26, Графомак,
Кичево 2016, ISBN 978-9989-119-55-2, COBISS.MK-ID 94262538.
9. Саша Дукоски Облигационо право ДОГОВОРИ , CIP 348.9 ; 343.28, Графомак,
Кичево 2016, ISBN 978-9989-119-55-1, COBISS.MK-ID 97142261.

Учебни помагала:
1. Доц.д-р Саша Дукоски „ Меѓународно трговско право “ Авторизирани предавања,
Правен факултет Кичево , 2011-;2012; 2013г.;
2. Доц.д-р Саша Дукоски „ Трговско право “ Авторизирани предавања, Правен факултет
Кичево , 2011;2012, 2013г.;
3. Доц.д-р Саша Дукоски „ Деловно и договорно право “ Авторизирани предавања,
Правен факултет Кичево ,2011; 2012; 2013г.;
4. Доц.д-р Саша Дукоски „ Граѓанско право – применета програма “ Авторизирани
предавања, Правен факултет Кичево , 2012; 2013 г;
5. Доц.д-р Саша Дукоски „ Право на конкуренција“ Авторизирани предавања , Правен
факултет Кичево , 2013 год,
6. Прирачник за полагање на приемен испит за Втор циклус на Академски студии на
Правен факултет Кичево – дел за Граѓанско право, Универзитет Свети Климент
Охридски - Битола , Правен факултет Кичево , 2013 год.
7. Вонр. проф д-р Саша Дукоски „ Трудово право “ Авторизирани предавања, Правен
факултет Кичево , 2020 год.

Стручни книги на странски јазик
1. Саша Дукоски „Mеждународно-правовые способы разрешения
международных
споров “ CIP 94(497.781) г./19. Графомак – Кичево 2016. ISBN 978-9989-119-93-8
COBISS.MK-ID 94067466.
2. Дукоскі Саша „Механізм міжнародно-правового регулювання захисту права на
свободу совісті та віросповідання (на прикладі Республіки Болгарія та України)“ CIP
98(562.781)г.../19.Графомак – Кичево 2016.ISBN 978-9989-119-96-8 , COBISS.MK-ID
94065832.
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5. Оценка на посебните услови за избор во наставно – научни звања
Покрај тоа што ги исполнува општите услови предвидени во Законот за високо
образование, кандидатот Вонреден професор. д-р Саша Дукоски исто така ги
исполнува посебните услови предвидени со Правилникот за критериумите и
постапката за избор во наставно-научни, наставни , наставно-стручни, и соработнички
звања на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – Битола. Имено, кандидатот
исполнува вкупно 30 (триесет) услови од дадените критериуми во Анекс 1. Условите
коишто ги исполнувакандидатката, во табелите се означени со „X.”

ТАБЕЛА ЗА ОЦЕНУВАЊЕ НА ИСПОЛНЕТОСТА
НА ПОСЕБНИТЕ УСЛОВИ ЗА ИЗБОР ВО ЗВАЊА
ПРВ КРИТЕРИУМ
Резултати однаучно-истражувачка работа
УСЛОВИ

X

Кандидатот е цитиран најмалку во еден труд (за избор во доцент, предавач или виш
предавач), два трудови (за избор во вонреден професор или професор на висока стручна
школа), односно три трудови (за избор во редовен професор) од автори чиишто трудови се
објавени во референтна научна публикација. Цитираноста на трудовите се потврдува преку
писмен доказ со достава на трудовите каде што е цитиран кандидатот или преу web
пребарувач за цитираност (профил на кандидатот на Google Scholar или сличен на него)

X

Од вкупно објавените трудови во последните пет години, има објавено труд во списание или
публикација индексирани во некоја од следниве бази: ЕBSCO, Emerald, Scopus, Thomson
Reuters, Web of Science, Journal Citation Report, SCImago Journal Rank (објавените трудови
треба да се нотирани на универзитетскиот репозиториум http://eprints.uklo.edu.mk/)

X

Има објавено најмалку три дополнителни труда во референтни научни публикации од
предвидениот број со општитите услови за избор во соодветното звање
Акредитиранеза ментор на третциклус студии(безразлика даливопоследните5 години)
Раководел или учествувал во научно-истражувачки проект или раководи илиучествува во
научно-истражувачки проект кој е во тек
Одржал пленарно или почесно предавање на меѓународен собир или бил модератор на сесија
на научна конференција
Бил или е член во уредувачки (организациски) или научен (програмски) одбор намеѓународна
научна конференција или меѓународно научно списание
Бил рецензент на најмалку еден научно-истражувачки или стручен труд
Бил рецензент на најмалку еден универзитетски учебник, учебно помагало,
монографија, практикум, збирка задачи и сл.збирка задачи и сл.
Бил рецензент на предлог проекти и/или периодични и конечни извештаи ододобрени
проекти
Бил рецензент на предлози за државни и меѓународни награди за научни
Остварувања

X

X
X
X
X
Х
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Член е во домашни или странски научни здруженија, друштва, асоцијации или институции
Реализирал илие вотекнареализацијана постдокторскистудиивостранство
Добил државна или меѓународна награда за научни постигнувања од пошироката научна
област со која професионално се занимава
Има објавен рецензиран учебник,монографија,практикум или збирка задачи од научната
област за која се избира (како автор или во ко авторство)
Вкупно исполнети услови од прв критериум

X

Х
10

ВТОР КРИТЕРИУМ
Резултати и искуствово наставната дејност и подготвување на наставен и научноистражувачки подмладок
УСЛОВИ

Бил или е ангажиран како наставник на друга единица на Универзитетот или надруга
високообразовна установа од земјата или странство
Учествувал во комисија за избор на други наставници и/или соработници
Учествувал или учествува во реализација на наставата на втор или трет циклус
Студии
Реализирал
меѓународна мобилност на странски универзитет односно
странскависокообразовна установа по различни основи
Учествува или учествувал во студиска програма чијашто настава се изведува наанглиски
наставен јазик или понудил предмет на англиски јазик како прозорец на
Мобилностпредавање на странска високообразовна установа (гостувачко, стручно,почесно и
Реализирал
сл.)
Подготвил дигитални ресурси (презентации, вежби, прашања, квизови и сл.) застудентите за
најмалку еден предмет и истите ги поставил на online платформа задалечинско учење (Moodle
и сл.) или на web страната на единицата илиУниверзитетот
Бил член во Комисија за оценка или одбрана на магистерски, специјалистички илидокторски
труд
Бил ментор или член на комисија за одбрана на дипломски труд
Предавал или предава нов наставен предмет кој за прв пат се воведува во студискапрограма

X
Х
X
X

X
X

X
X
X

Учествувал или учествува во изработка на елаборат за акредитација на студискапрограма на
X
прв, втор или трет циклус студии
Има стекнато искуство во високо-образовна дејност како: ректор; проректор;декан/директор; X
продекан/заменик директор; раководител на внатрешнаорганизациона единица/лабораторија;
член на универзитетски сенат; член нафакултетска или универзитетска комисија; раководител
на ЕКТС наУниверзитет/единица; член на Совет на докторскин студии на
Универзитет/Единица;член во Комисија за самоевалуација; член на Интеруниверзитетска
комисија; член воОдбор за акредитација и евалуација.
Има позитивна оценка од најмалку 3,5 од спроведените самоевалуации во последните 5
години
Вкупно исполнети услови од втор критериум

X
11
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ТРЕТ КРИТЕРИУМ
Стручно-применувачкаилистручно-уметничкадејност
УСЛОВИ

Учествувал или учествува во работна група/тело за изработка на студија, ревизија,елаборат,
идеен проект, стручна анализа, вештачење, арихитектонско решение,стратегија, правилник,
статут, закон и сл.
Посетувал обуки, семинари, тркалезни маси, курсеви, форуми, работилници и сл. одстручен
или професионален карактер организирани од меѓународни или домашниинституции
Поседува сертификат или потврда за стручно или професионално усовршувањеиздаден од
релевантна институција
Ангажиран е или бил ангажиран како експерт од страна на меѓународна или
домашнастручна организација, институција или асоцијација
(Ко)автор е на книга/монографија од стручна област/речник/енциклопедија
Учествувал во реализација на обука/семинар/курс/работилница/летна школа за потребите на
стопанските и нестопанските дејности
Бил или е член на национална или меѓународна жири комисија од полето во кое сеизбира
Реализирал превод на книга или дел од книга
Учествувал во проектирање, развој или имплементација на софтверски или ИКТ
Учествувал во реализација на проектни активности во проекти финансирани од ЕУ илидруги
домашни или странски фондови
Учествувал во промотивни активности на факултетот
Бил уредник на речник или енциклопедија
Регистрирал патенти/иновации прифатени од Државниот завод за индустрискасопственост
Рецензирал учебник за основно или средно образование од потесната или поширокатаобласт
за која се врши изборот
Има објавено стручна/професионална статија во домашни или странски
публикации(списание, весник, зборник на трудови и сл.)
Лекторирал трудови на странски/ македонски јазик
Учествувала во лабораториски и теренски истражувања или мерење наменети
застопанството
Вкупно исполнетиуслови одтреткритериум
ВКУПНО ИСПОЛНЕТИ УСЛОВИ ОД СИТЕ ТРИ КРИТЕРИУМИ

Во член 16 од Правилникот за посебните услови и постапката за избор во
наставно – научни, наставни, наставно – стручни и соработнички звања на
Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – Битола е предвидено дека за избор во
наставно – научно звање Редовен професор потребно е да бидат исполнети најмалку
седум посебни услови, од кои најмалку пет треба да се од првите два критериуми.
Вонреден професор
д-р Саша Дукоски од посебните услови предвидени со
Правилникот за критериумите и постапката за избор во наставно – научни, наставни,
наставно – стручни и соработнички звања на Универзитетот „Св. Климент Охридски“
– Битола, вкупно има исполнето 30 (триесет), односно од првиот критериум –
резултати од научно – истражувачка работа има исполнето 10 (десет); од вториот
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X
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критериум - резултати и искуство во наставната дејност и подготвување на наставен и
научно- истражувачки подмладок има исполнет 11 (единаесет) услови; додека од
последниот, трет, критериум - стручно-применувачка или стручно-уметничка дејност
има исполнет 9 (девет) услови.

6. Констатација и предлог
Врз основа на анализата на целокупната доставена документација и податоците
за резултатите од досегашната научно – истражувачка, наставна и стручно –
применувачка дејност на кандидатот, рецензентската комисија дојде до следниве
констатации:
1. Кандидатот Вонреден професор д-р Саша Дукоски ги исполнува
предвидените општи услови во Законот за високо образование и посебните услови
предвидени во Правилникот за посебните услови и постапката за избор во наставно –
научни, наставни , наставно стручни и соработнички звања на Универзитетот „Св.
Климент Охридски“ – Битола за избор во наставно – научно звање Редовен професор
во научните области Трговско право (50823) и Човекови права и слободи (50818 ) .
2. По изборот во наставно-научното звање Вонреден професор, кандидатот има
забележителен број научни трудови објавени во референтни меѓународни публикации,
а дел од трудовите се цитирани од домашни и странски автори. Комисијата констатира
дека кандидатот покажува континуиран, сериозен и плодотворен однос кон развојот на
професијата, притоа давајќи значаен придонес во областите во кои се избира.
3. Во однос на наставно-образовните активности на кандидатот, Комисијата
констатира дека Вонреден професор д-р Саша Дукоски се истакнува со исклучително
одговорно, професионално и посветено исполнување на обврските, притоа секогаш со
принципиелен, коректен и објективен однос кон студентите, што всушност е потврдено
и со позитивните оценки на извршената самоевалуација. Кандидатот бил ментор на
голем број дипломски работи и магистерски трудови, како и член на рецензентски
комисии, што укажува на неговиот придонес при оспособувањето на студентите и
помладите кадри на Правниот факултет – Кичево.
4. Во насока на стручната и општествената дејност, Вонреден професор д-р
Саша Дукоски активно учествува на голем број семинари, обуки, трибини и дебати
што укажува дека кандидатката е присутна во секојдневните дискусии и го споделува
своето знаење и мислење во врска со општествените проблеми и предизвици. Исто
така, како член на повеќе комисии и тела на Правниот факултет – Кичево и
Универзитетот „Св. Клмент Охридски“ - Битола, е активно вклучен во работење на
истите, што укажува дека поседува сериозен и одговорен однос кон професионалните
обврски.
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Врз основа на претходно изнесеното, Рецензентската комисија има чест и
задоволство да му предложи на Наставно – научниот совет на Правниот факултет –
Кичево при Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – Битола да го прифати овој
Извештај и да го избере Вонреден професор д-р Саша Дукоски за наставник во
наставно - научно звање РЕДОВЕН ПРОФЕСОР во научните области Трговско
право (50823) и Човекови права и слободи (50818 ) .

Рецензентска комисија:
1.Проф. д-р Владимир Ортаковски, претседател, с.р.

2. Проф. д-р Осман Кадриу, член, с.р.

3. Проф. д-р Ристо Ристески, член, с.р.
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